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Resumo 
 
 
 
MARINS, Natália Hadler. A importância da correlação entre processamento, 
estrutura e propriedades na seleção de materiais plásticos para a área médica. 
2014. 81f. Trabalho de conclusão de curso – Curso de Engenharia de Materiais. 
Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2014. 
 
 
 
O presente estudo teve como objetivo a seleção de um material polimérico para uso 
em dispositivo médico não descartável. Este tipo de dispositivo deve apresentar 
durabilidade a longo prazo, boas propriedades físicas e mecânicas, bem como deve 
atender aos requisitos de processamento e montagem para satisfazer a utilização do 
produto final. O foco principal deste estudo foi selecionar um polímero termoplástico 
para substituir um material compósito de matriz termoplástica (poliamida 6 reforçada 
com fibras de vidro e microesferas de vidro), utilizado como componente estrutural 
de um sistema de infusão. Para este fim, foram selecionados dois polímeros 
termoplásticos de engenharia, ABS (copolímero de acrilonitrilo-butadieno-estireno) e 
POM (óxido de polimetileno). Após a seleção dos materiais, foi realizada uma 
pesquisa para identificar os parâmetros do processo de moldagem por injeção de 
plásticos que interferem na resistência mecânica e estabilidade dimensional da 
peça. Assim, foram selecionados sete parâmetros, os quais podem ser controlados 
no processo de moldagem por injecção, os quais são: a temperatura do molde, 
pressão de recalque, tempo de recalque, temperatura de injeção, tempo de 
resfriamento, o fluxo de água para resfriamento do molde e a velocidade de injeção. 
Usando o método de Taguchi e Análise de Variância (ANOVA) foi montado um 
arranjo experimental com as oito combinações de variáveis de processamento 
escolhidas, as quais foram variadas em dois níveis cada, para cada um dos 
materiais a serem experimentados. As condições experimentais para estes dois 
materiais, ABS e POM, foram correlacionadas com três variáveis de resposta: 
estabilidade dimensional, resistência mecânica e modo de falha. Após a avaliação 
dos resultados experimentais foi realizada uma otimização estatística utilizando-se 
Análise de Regressão Linear Múltipla. A partir desta otimização, foi produzido um 
lote piloto para a confirmação dos resultados. 
 
Palavras-chave: material polimérico; parâmetros de processo; condições 
experimentais 
 



 
 

 

Abstract 
 
 
 
MARINS, Natália Hadler. A importância da correlação entre processamento, 
estrutura e propriedades na seleção de materiais plásticos para a área médica. 
2014. 81f. Trabalho de conclusão de curso – Curso de Engenharia de Materiais. 
Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2014. 
 
 
 
The present study aimed at selecting a polymeric material for use in non-disposable 
medical device. This type of device must provide long-term durability, good physical 
and mechanical properties, as well as they must meet the requirements for 
processing and assembly to satisfy the use of final product. The primary focus of this 
study was to research a thermoplastic polymer to replace a composite material with 
thermoplastic matrix (polyamide 6 reinforced with glass fibers and glass beads) used 
as structural component in a infusion set. For this purpose, were selected two 
engineering thermoplastic polymers, ABS (acrylonitrile-butadiene–styrene copolymer) 
and POM (polymethylene oxide). After the selection of materials, a research was 
conducted to identify the process parameters for plastic injection molding that 
interfere in the mechanical strength and dimensional stability of the part. Thus, seven 
parameters were selected, which can be controlled in the injection molding process: 
mold temperature, holding pressure, holding time, injection temperature, cooling 
time, water flow to the mold cooling and injection speed. Using the method of Taguchi 
and Analysis of Variance (ANOVA) was made an experimental arrangement with 
eight combinations of processing variables, which were varied at two levels for each 
one of materials to be experimented. The experimental conditions for these two 
materials, ABS and POM, were correlated with three response variables: dimensional 
stability, mechanical strength and failure mode. After the evaluation of experimental 
results a statistical optimization was carried out using Multiple Linear Regression 
Analysis. From this optimization, was produced a pilot batch for the confirmation of 
results. 
 

 

Key-works: polymeric material; process parameters; experimental conditions 
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1 Introdução 

 

 A seleção de materiais é uma importante função da engenharia, tanto para o 

projeto de componentes, quanto para a análise de potenciais falhas (BECKER; 

SHIPLEY, 2002), principalmente em áreas críticas, tais como: automotiva, 

aeroespacial e médico-hospitalar.  

Os dispositivos para a área médica podem ser classificados em duas 

categorias: produtos descartáveis e produtos não descartáveis. Os dispositivos que 

se enquadram na categoria de não descartáveis devem apresentar características 

de durabilidade em longo prazo, boas propriedades físicas e mecânicas, devendo 

atender também aos requisitos de processamento e montagem para satisfazer a 

aplicação final do produto. Além dessas características, esses materiais em questão 

também devem ser financeiramente viáveis para o processamento de moldagem por 

injeção (SASTRI, 2010). 

O foco deste trabalho foi a seleção de um material polimérico termoplástico 

visando a substituição de um compósito utilizado em uma peça, a qual é aplicada 

em um sistema de infusão mecanizada. A peça em estudo é apoiada em 5 molas e 

fica alocada dentro da bomba de infusão. Sua finalidade é de apoiar e prensar o 

tubo de silicone, o qual é comprimido e cisalhado pelo mecanismo de infusão, para 

que o medicamento seja infundido no paciente.  

Desta forma, para a seleção de materiais em potencial para o processo de 

injeção de polímeros termoplásticos foi realizado um comparativo de custos e 

propriedades de dois polímeros de engenharia. Para isso, realizou-se um 

comparativo entre o POM (poliacetal) – polímero semicristalino e o ABS (copolímero 

de acrilonitrila-butadieno-estireno) – polímero amorfo, os quais apresentam, em 

teoria, boas propriedades mecânicas e baixo custo.  

Atualmente, a peça a ser substituída é produzida em PA6/GF/GB (compósito 

com matriz em poliamida 6 reforçada com 20% de fibras de vidro e 10% de 

microesferas de vidro, em massa), tratando-se de uma matriz polimérica 

semicristalina. Inicialmente, este material (PA6/GF/GB) foi escolhido devido às suas 

propriedades de rigidez e estabilidade dimensional que a presença dessas cargas 

(fibras de vidro e microesferas de vidro) conferem ao material. No entanto, apesar 

deste material possuir ótimas propriedades, o mesmo possui limitações de 
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fornecimento em relação ao alto custo e lote mínimo de aquisição. Desta forma, 

através de uma breve pesquisa verificou-se que o POM e o ABS também são 

materiais em potencial que podem vir a satisfazer as propriedades requeridas para a 

peça em estudo.  
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2 Revisão da Literatura 

 

2.1 Seleção de materiais 

 

 Os materiais podem ser classificados quanto à composição química e quanto 

à estrutura atômica em três categorias básicas: metais, cerâmicos e polímeros. Além 

desses, existem os compósitos que são compostos de duas ou mais das três 

classes básicas. A seleção de materiais tem como objetivo escolher, com base na 

correlação entre estrutura e propriedades, um material que seja capaz de alcançar 

um conjunto de determinadas propriedades para a aplicação final do produto 

(CALLISTER, 2008).  

A seleção de materiais consiste na correlação entre estrutura e propriedades 

visando atender os requisitos de aplicação final de um produto, desde a criação do 

projeto até a análise do desempenho. Segundo Ferrante (2002) o conceito básico da 

seleção é a “filosofia do compromisso”, a qual compreende o sacrifício de uma ou 

mais propriedades em benefício da otimização geral, o que pode ser difícil quando 

se lida com propriedades inter-relacionadas.  

Ainda, segundo Ferrante (2002), o procedimento de seleção na prática leva a 

um conjunto de critérios conflitantes que devem ser satisfeitos. Desta maneira, surge 

a necessidade da otimização exercendo a filosofia do compromisso. Os critérios 

mais representativos da seleção de materiais são: 

a) considerações dimensionais; 

b) considerações de forma; 

c) considerações de peso; 

d) considerações de resistência mecânica; 

e) resistência ao desgaste; 

f) conhecimento das variáveis de operação; 

g) facilidade de fabricação; 

h) requisitos de durabilidade; 

i) número de unidades; 

j) disponibilidade de material; 

k) custo; 

l) existência de especificações e códigos; 
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m) viabilidade de reciclagem; 

n) valor de sucata; 

o) grau de normalização; 

p) tipo de carregamento. 

 

2.2 Polímeros 

  

Polímero é uma macromolécula composta por muitas (dezenas de milhares) 

unidades de repetição denominadas meros, ligadas por ligações químicas do tipo 

covalentes. A matéria-prima para a produção de um polímero é o monômero, isto é, 

uma molécula com uma (mono) unidade de repetição. Dependendo do tipo de 

monômero (estrutura química), do número médio de meros por cadeia e do tipo de 

ligação covalente, pode-se dividir os polímeros em três grandes classes: plásticos, 

borrachas e fibras (CANEVAROLO, 2002). Os polímeros plásticos podem ser 

divididos em termorrígidos e termoplásticos. Os polímeros termoplásticos são o foco 

deste trabalho, pois são aplicados no processamento de moldagem por injeção. 

Os polímeros termoplásticos são caracterizados por possuir ligações químicas 

secundárias fracas (Van der Waals) entre as cadeias, as quais podem ser facilmente 

rompidas com a introdução de energia (CANEVAROLO, 2002). Desta forma, quando 

o material é aquecido essas ligações são quebradas permitindo que as cadeias 

poliméricas deslizem umas sobre as outras e aglomerem-se quando o material é 

resfriado (GUEDES; FILKAUSKAS, 1986). Esses materiais podem ser muitas vezes 

conformados quando aquecidos, sendo possível sua reutilização depois de 

conformados através da reciclagem (PADILHA, 1997). 

Quanto à estrutura cristalina, os polímeros podem ser divididos em 

semicristalinos e amorfos. Os polímeros amorfos apresentam moléculas 

desorientadas, arranjadas em espiras randômicas, sem que haja um ponto de fusão 

definido. Já nos polímeros semicristalinos as moléculas apresentam um 

empacotamento regular e ordenado em determinadas regiões e devido às fortes 

interações intermoleculares, são mais resistentes.  

Os plásticos de engenharia estão alocados na categoria dos polímeros 

termoplásticos, amplamente utilizados nas indústrias automotivas, alimentícias, 

químicas, agrícolas, mineradoras, médico-hospitalares, entre outras. 
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Atualmente, o alto desempenho, o baixo peso específico, a facilidade de 

processamento e o baixo custo apresentados pelos plásticos de engenharia tem 

levado muitas empresas a substituírem as peças tradicionalmente produzidas em 

metais. Segundo Wiebeck e Harada (2005) “os plásticos de engenharia são 

materiais estáveis e podem sofrer ações de esforços mecânicos, térmicos, elétricos, 

químicos e ambientais”.  

Os plásticos de engenharia possuem alto módulo elástico a temperaturas 

relativamente altas, apresentando ampla oportunidade de substituição dos materiais 

tradicionais. Possuem propriedades como: o baixo peso (quando comparado a 

metais e cerâmicas), facilidade de fabricação e processamento, alta resistência 

mecânica, bom isolamento elétrico, baixo custo energético para a fabricação e 

menor custo de acabamento (MANO, 2011). Também apresentam alta resistência 

química e elevada estabilidade dimensional.  

 

2.2.1 Poliamida 6 

 

A estrutura molecular da poliamida 6 (PA6) é caracterizada pela repetição de 

grupos funcionais amida (-CONH-) ao longo da cadeia polimérica e estes são 

intercalados por grupos metilenos (-CH2-), as quais são denominadas alifáticas, 

enquanto aquelas que possuem anéis benzênicos em suas unidades de repetição 

são denominadas de aromáticas (ARAUJO, 2002) – figura 1. 

Conforme Kutz (2002) a poliamida apresenta estrutura molecular 

semicristalina e suas características incluem resistência a solventes, resistência 

mecânica e alta absorção de umidade. 

A água atua como um plastificante causando um drástico efeito nas 

propriedades, aumentando a ductilidade e reduzindo a rigidez e estabilidade 

dimensional (KUTZ, 2002). Devido a esse caráter hidrofílico, geralmente, as 

poliamidas são empregadas como matrizes de materiais compósitos, sendo 

reforçadas por cargas (MURASE ET AL, 2002). 

Dentre as cargas utilizadas como reforços destacam-se as fibras de vidro e as 

microesferas de vidro, as quais conferem ao material maior resistência mecânica e 

estabilidade dimensional, respectivamente (GUEDES; FILKAUSKAS, 1986). 
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Segundo Bijsterbosch e Gaymans (1995) as fibras de vidro só atuam na 

resistência mecânica da peça moldada no sentido de orientação destas. Para que 

isto ocorra é necessário que a localização do ponto de injeção esteja correta, 

garantindo que o sentido do fluxo molecular que orienta as fibras seja igual ao de 

aplicação dos esforços durante o uso da peça. 

 

 

Figura 1 - Monômero da poliamida 6. 
 
Fonte: Elgegren et al, 2012. 
 

2.2.2 Poliacetal 

 

Segundo Wiebeck e Harada (2005) o polióxido de metileno (POM), também 

conhecido como poliacetal, é um termoplástico polimerizado a partir do formaldeído 

(Figura 2), um gás com ponto de ebulição de -21°C usado como matéria-prima na 

produção de resinas acetálicas, fenólicas e aminoplastos. Existem dois tipos: 

homopolímero e o copolímero (possui óxido de etileno como comonômero).  

De acordo com Kutz (2002) o poliacetal é um polímero semicristalino que 

apresenta propriedades como alta resistência química e mecânica, alta rigidez e alta 

dureza superficial. Ainda, segundo Guedes e Filkauskas (1986) também apresenta 

excelente estabilidade dimensional quando exposto a intempéries por longos 

períodos. 

 

 

Figura 2 - Monômero do poliacetal. 
 
Fonte: Mano, 2011, p. 83. 
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2.2.3 Acrilonitrila-butadieno-estireno 

 

O ABS (copolímero de acrilonitrila-butadieno-estireno) é um copolímero 

amorfo e segundo Wiebeck e Harada (2005) é obtido através da copolimerização 

entre os monômeros de acrilonitrila, butadieno e estireno (Figura 3). 

As propriedades do ABS são oriundas das características e da proporção dos 

monômeros que compõem esse polímero. A acrilonitrila confere propriedades como 

boa rigidez, boa resistência química e boa estabilidade térmica. O butadieno confere 

flexibilidade e resistência ao impacto e o estireno confere brilho, dureza e boa 

fluidez. Guedes e Filkauskas (1986) afirmam que “a proporção desses três 

monômeros pode ser variada para se obter diferentes graus de flexibilidade, 

resistência ao calor e rigidez”. 

 

Figura 3 - Monômeros que compõem o ABS. 
 
Fonte: Canevarolo, 2006, p 272.  
 

2.3 Moldagem por injeção 

 

 Segundo Dominick Rosato, Donald Rosato e Marlene Rosato (2000), a 

moldagem por injeção é um processo cíclico de transformação de polímeros 

termoplásticos com etapas que se repetem a cada ciclo produzindo peças plásticas 

como produtos finais. É possível dividir o processo em 5 etapas básicas: 

a) plastificação: aquecimento e fusão do polímero no canhão da máquina; 

b) injeção: injeção do polímero, sob a uma determinada pressão e volume 

controlados, em um molde fechado; 

c) recalque: manutenção do material injetado sob pressão e tempo 

determinados para prevenir o refluxo do polímero fundido e também para 

compensar a contração volumétrica durante a solidificação; 

d) resfriamento: resfriamento da peça no molde até que esteja 
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suficientemente rígida para ser extraída; 

e) extração: abertura do molde e avanço dos extratores para que a peça 

moldada e solidificada seja extraída. 

 Segundo Cavalheiro (2007) e Manirch (2005) o ciclo de injeção começa 

quando a rosca gira e o material sólido é arrastado contra a parede do canhão, o 

qual é aquecido por meio de resistências. A força de atrito aquece e transporta o 

material pelo canal em direção ao bico do canhão. O material plastificado fica 

acumulado na frente do canhão e a pressão do material empurra a rosca para trás, 

terminando o processo de plastificação. A rosca avança linearmente criando a 

pressão necessária para que o material seja injetado na cavidade do molde. Após o 

preenchimento ocorre o recalque. Nessa etapa a rosca é mantida avançada até que 

o canal de entrada do material na cavidade seja solidificado. A peça e o galho 

(proveniente do canal de injeção) são gradualmente resfriados pelas paredes do 

molde, as quais possuem canais de circulação de água para refrigeração. A etapa de 

resfriamento prossegue até que a peça plástica e o canal de alimentação sejam 

solidificados por completo, ao mesmo tempo a máquina plastifica e dosa o material 

que será injetado no ciclo seguinte. A peça é resfriada e solidificada até uma 

temperatura em que não possa ser mais deformada, então o molde é aberto para 

que ocorra a extração. A extração ocorre com o avanço dos extratores a uma 

velocidade e força suficientes para que a peça seja extraída sem que sofra 

deformações. Em seguida, ocorre o fechamento do molde e o material dosado no 

canhão é injetado, repetindo-se o ciclo. 

 Para que seja possível controlar a qualidade do produto por meio de 

modificações no processo é preciso alterar os valores das variáveis que controlam o 

mesmo. Logo, os controles da máquina injetora e as variáveis do processo são 

ferramentas usadas pelo operador para a obtenção de um produto com os requisitos 

desejados.  

 Existem inúmeras variáveis que controlam o processo de injeção, dentre elas 

pode-se destacar algumas apresentadas por Cavalheiro (2007): 

a) temperatura de molde: controlada pela temperatura da água de 

resfriamento do molde e determina a temperatura das paredes do molde e, 

consequentemente, a taxa de resfriamento da peça; 

b) pressão de recalque: exercida pelo atuador hidráulico que controla a 
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pressão na cavidade do molde, a qual atua na compactação da peça; 

c) tempo de recalque: tempo de retenção do atuador hidráulico, o qual atua 

na compactação da peça; 

d) temperatura de injeção: temperatura das resistências externas do cilindro 

as quais influenciam na temperatura do material a ser injetado; 

e) tempo de resfriamento: tempo que a peça permanece sendo resfriada no 

interior do molde e atua na taxa de resfriamento da peça; 

f) vazão de água do molde: controla o fluxo de água no interior do molde e 

atua na taxa de resfriamento da peça; 

g) velocidade de injeção: fluxo de material injetado e determina a orientação 

molecular e a orientação das fibras de reforços, bem como tensões 

residuais de origem mecânica. 

 Segundo Azeredo e Silva (2003) as propriedades físicas e mecânicas das 

peças moldadas pelo processo de injeção dependem expressivamente das 

condições de moldagem. Por exemplo, uma peça moldada no mesmo material, mas 

sob diferentes condições de processamento pode apresentar um comportamento 

totalmente diferente. Essas condições podem afetar o dimensional, as propriedades 

mecânicas e até mesmo o aspecto visual, podendo apresentar um comportamento 

diferente ao requerido para sua aplicação. 

As peças moldadas pelo processo de injeção podem apresentar defeitos, tais 

como empenamento, contração, rechupes e tensões residuais, as quais são 

causadas por vários fatores. Estes defeitos afetam a qualidade e a precisão dos 

produtos. Portanto, é fundamental controlar efetivamente os fatores de influência 

durante o processo de moldagem (HUANG; TAI, 2001). 

Desta forma, para que uma peça apresente as características desejadas à 

sua aplicação é necessário o completo entendimento das diversas variáveis 

envolvidas no processo de injeção e suas influências no desempenho funcional 

desejado (AZEREDO; SILVA, 2003). Para este entendimento foi necessário um 

estudo das variáveis que afetam a estabilidade dimensional e as propriedades 

mecânicas da peça em estudo.  

De acordo com a literatura, os parâmetros que influenciam nas características 

dimensionais e mecânicas de uma peça são a temperatura do molde, a pressão de 

recalque, o tempo de recalque, a temperatura de injeção, o tempo de resfriamento, a 



19 
 

 
 

vazão de água do molde e a velocidade de injeção (ZÖLLNER, 2001). 

 Em relação ao dimensional, por exemplo, quanto maior a temperatura do 

molde, maior a contração volumétrica, pois as peças são extraídas a uma 

temperatura mais elevada que a ambiente e isso faz com que apresentem uma 

maior contração pós-moldagem. Quanto maior a pressão de recalque, menor a 

contração volumétrica, pois a pressão maior faz com que as peças sejam mais 

compactadas, reduzindo a contração. Para o tempo de recalque pode-se seguir o 

mesmo raciocínio da pressão de recalque, ou seja, quanto maior o tempo, menor a 

contração volumétrica, pois as peças ficarão mais tempo comprimidas dentro da 

cavidade e contrairão menos. Vale ressaltar que a temperatura do molde, a pressão 

de recalque e tempo de recalque influenciam mais significativamente para polímeros 

semicristalinos, como é o caso do POM (ZÖLLNER, 2001).  

 Quanto maior a temperatura de injeção, maior a temperatura do material e 

menor a contração volumétrica, pois o aumento da temperatura diminui a 

viscosidade do material causando um melhor empacotamento das moléculas e, 

consequentemente, reduzindo a contração. Também, para este caso, existe um 

efeito contraditório de aumento da contração associado ao aumento do volume livre 

do polímero com o aumento da temperatura. Quanto maior o tempo de resfriamento, 

menor a contração volumétrica, pois o aumento no tempo de resfriamento faz com 

que as peças permaneçam mais tempo sendo resfriadas sob a restrição das 

paredes do molde e, por isso, a contração é menor. Quanto maior a vazão de água 

do molde, menor a contração volumétrica, pois o aumento da vazão contribui para 

um maior resfriamento do molde e da peça. Quanto maior a velocidade de injeção, 

maior a contração volumétrica, pois a velocidade maior faz com que a orientação 

molecular seja maior e, consequentemente, aumente a contração.  

 De acordo com Wilkinson et al (2007b), o parâmetro mais influente nas 

propriedades mecânicas é o tempo de recalque. Quanto maior for esse tempo, maior 

será a tensão suportada pelas peças, pois estas ficarão mais tempo sendo 

compactadas, apresentando maior grau de empacotamento molecular, maiores 

forças intermoleculares e, consequentemente, maior rigidez.  

 Desta forma, para caracterizar essas relações entre parâmetros de processo 

e propriedades de peças é recomendado que seja realizado um projeto de 

experimentos utilizando a metodologia estatística adequada.  
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2.4 Estatística 

 

 Segundo Montgomery e Runger (2012, p. 2) “a estatística lida com a coleta, 

apresentação, análise e uso dos dados para tomar decisões, resolver problemas e 

planejar produtos e processos”. 

A estatística é o conjunto de teorias, conceitos e métodos e está associada ao 

processo de descrição e inferência de dados, planejamento e análise de 

experimentos, levantamentos, natureza de erros de medida e de outras causas de 

variação em um conjunto de dados. Atualmente, as indústrias têm utilizado a 

estatística como o processo de tomada de decisões para promover redução de 

custos, melhoria da qualidade e aumento dos lucros. Através dela é possível obter 

resultados precisos baseados na coleta e interpretação de dados de pesquisas 

através de uma ou mais amostras. 

 Ainda, segundo Montgomery e Runger (2012), os engenheiros utilizam o 

método de engenharia para a formulação e resolução de problemas, através das 

etapas: 

a) identificação do problema; 

b) identificação dos fatores que afetam o problema; 

c) sugestão de um modelo para o problema através de conhecimento 

científico; 

d) condução de experimentos e coletânea de dados para testar o modelo 

experimental; 

e) aperfeiçoamento do modelo com base nos dados coletados; 

f) manipulação do modelo para a otimização dos resultados; 

g) confirmação dos resultados; 

h) conclusão e recomendação com base na solução do problema. 

Montgomery e Runger (2012, p. 2) também afirmam que “o método de 

engenharia estabelece uma forte relação recíproca entre o problema, os fatores que 

podem influenciar sua relação, um modelo do fenômeno e a experiência para 

verificar a adequação do modelo e da solução proposta”. 
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2.4.1 Planejamento experimental 

  

Conforme Montgomery e Calado (2003) em uma pesquisa é necessário 

identificar quais variáveis são importantes em um estudo de caso, bem como os 

limites inferiores e superiores dessas variáveis. Através dos planejamentos 

experimentais é possível determinar as variáveis que influenciam no desempenho de 

um processo, podendo obter como resultados: 

a) redução da variação do processo e consentimento entre os valores obtidos 

e pretendidos; 

b) redução do tempo de processamento; 

c) redução do custo de processamento; 

d) rendimento do processo. 

Ainda, segundo Montgomery e Calado (2003), no planejamento de 

experimentos é possível destacar algumas aplicações características como, por 

exemplo, avaliação e comparação de projeto, avaliação de diferentes materiais, 

seleção de parâmetros de projeto, determinação de parâmetros que aperfeiçoem o 

desempenho do produto, obtenção de produtos de fácil fabricação, os quais 

otimizem tempo e apresentem melhor desempenho. 

 

2.4.2 Método de Taguchi 

 

O método de Taguchi consiste em uma ferramenta estatística a qual fornece 

uma forma sistemática e eficiente para otimizar o planejamento experimental através 

da redução do número de experimentos em relação ao arranjo fatorial completo. 

Através desse método é possível planejar, conduzir e avaliar estatisticamente os 

experimentos utilizando arranjos ortogonais para os fatores analisados (LIRA; 

ALARCON, 2004). 

Este método é amplamente utilizado em aplicações industriais e de pesquisa, 

pois é possível obter os melhores níveis dos parâmetros do processo (CHAULIA; 

DAS, 2008). Os arranjos ortogonais são partes significativas deste método, pois ao 

invés de variar um fator de cada vez, todos os fatores são variados em simultâneo  

de acordo com a matriz de criação e os valores das respostas são observados 

(WILSON; UDAYAKUMAR, 2012).  
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2.4.3 Análise de Variância 

 

A Análise de Variância (ANOVA) é uma ferramenta estatística utilizada para 

determinar a estatística F visando avaliar se as amostras de determinados grupos 

são diferentes entre si e se estas diferenças são significativas do ponto de vista 

estatístico. Segundo Wilson e Udayakumar (2012) é o tratamento estatístico 

aplicado para determinar a contribuição percentual de cada parâmetro contra um 

nível de confiança (grau de confiabilidade de uma estimativa) estabelecido.  

 

2.4.4 Análise de Regressão Linear Múltipla 

 

A Análise de Regressão é uma ferramenta que determina a correlação entre 

uma variável dependente com outras variáveis independentes e é obtida através de 

equações de retas as quais associam as variáveis (MONTGOMERY; RUNGER, 

2012). 

 

.  
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3 Metodologia 

 

3.1 Materiais 

 

 A pesquisa teórica inicial consistiu no comparativo das propriedades físicas e 

mecânicas dos materiais potenciais (POM – grade Heraform R900 da Radici e ABS 

– grade Terluran GP 22 da Styrolution) com o material já utilizado (PA6/GF/GB – 

grade Radilon A RCV3020) no processo de injeção da peça em estudo. A tabela 1 

mostra o comparativo das propriedades dos materiais obtidas através dos 

datasheets. 

 

Tabela 1 - Comparativo das propriedades dos materiais POM, ABS e PA6/GF/GB. 

PROPRIEDADES POM ABS PA6/GF/GB 

Contração na moldagem (%) 2,0(a) 0,5(a) 0, 4(b) 

Índice de fluidez (g/10 min) 9,0(c) 4,56(c) 35,0 

Densidade (g/cm³) 1,41(d) 1,04(d) 1,36(d) 

Resistência a tração (MPa) 64(e) 45(e) 90(e) 

Resistência a flexão (MPa) 947(f) 65(f) 130(f) 

Módulo de elasticidade na flexão (MPa) 2800(f) 2300(f) 5200(f) 

Fonte: MATWEB. 
Notas: 
(a) Valor baseado na ASTM D955. 
(b) Valor de contração linear devido à incorporação de reforços. 
(c) Valor baseado na ASTM D1238. 
(d) Valor baseado na ASTM D792. 
(e) Valor baseado na ASTM D638. 
(f) Valor baseado na ASTM D790. 
 

Em relação a essas propriedades é possível observar que os três polímeros 

em estudo apresentam características bastante distintas em relação à estabilidade 

dimensional. O POM, por ser um polímero semicristalino, apresenta maior contração 

na moldagem. A PA6/GF/GB apresenta menor contração linear no sentido do fluxo 

de injeção (BIJSTERBOSCH; GAYMANS, 1995) quando comparada ao POM, 

apesar de também possuir estrutura semicristalina. Isto ocorre devido à presença de 

fibras de vidro e microesferas de vidro que orientam as moléculas do material 

durante o fluxo, restringindo a contração durante a etapa de resfriamento da peça. 

Enquanto que o ABS apresenta contração na moldagem semelhante a da 
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PA6/GF/GB, devido ao fato do polímero possuir estrutura molecular amorfa, 

possuindo moléculas desalinhadas e, consequentemente, apresentando menor 

empacotamento das mesmas. 

 Ao compará-los mecanicamente é possível perceber que a PA6/GF/GB 

apresenta valores de resistência, tanto para a tração quanto para a flexão, e módulo 

de elasticidade em flexão superiores ao POM e ao ABS, o que se deve ao fato da 

incorporação de reforços no material. Já ao comparar mecanicamente os dois 

polímeros sem reforços, POM e ABS, é possível perceber que o POM possui maior 

resistência e maior módulo de elasticidade. Isso se deve ao fato do POM ser um 

polímero semicristalino, o qual possui moléculas mais ordenadas, apresentando 

maior empacotamento molecular, maiores forças intermoleculares e, em razão disso, 

maior rigidez (WILKINSON ET AL, 2007b).  

Apesar da diferença nas propriedades mecânicas, os polímeros avaliados 

apresentaram-se potenciais para atender aos requisitos para o processo de injeção 

de peças plásticas para a área médico-hospitalar, inclusive neste caso em particular. 

Após a avaliação das propriedades, foi realizado um comparativo do custo de 

cada material para determinar a viabilidade econômica da substituição. A partir dos 

valores das massas das peças foi possível fazer uma estimativa de custo total com 

base no custo do material e do processo de injeção. Essa estimativa considera, além 

da massa da peça, o custo do material, o tempo de ciclo e o número de cavidades 

do molde. A tabela 2 mostra o comparativo estimado do custo da peça injetada em 

diferentes materiais. 

 

Tabela 2 - Comparativo estimado do custo total da peça moldada em POM, ABS e PA6/GF/GB. 

Material Massa 
Custo do 

material/kg 
Custo do 

material/peça 

Custo do 

processo/peça 

Custo 

total peça 

POM 5,26 g R$ 7,30 R$ 0,04 R$ 0,23 R$ 0,27 

ABS 4,19 g R$ 7,75 R$ 0,03 R$ 0,33 R$ 0,37 

PA6/GF/GB 5,43 g R$ 19,33 R$ 0,11 R$ 0,20 R$ 0,31 

 

Através do comparativo foi possível perceber que os custos totais estimados 

da peça, nos diferentes materiais, são relativamente próximos e ambos estariam 

dentro de um custo viável e aceitável, sendo menor para o POM e maior para o ABS. 

O maior custo estimado para a peça em ABS deve-se ao alto tempo de resfriamento 
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necessário para a estabilização da forma e alcance da temperatura de extração, o 

que resulta na produção de um baixo número de peças por hora e elevado custo 

final do produto. 

 

3.2 Arranjo experimental 

 

 Com base nos datasheets dos dois polímeros foi possível estimar os valores 

de cada nível dos diferentes parâmetros para o processo de injeção. A partir dos 

valores encontrados foram estabelecidos dois níveis para cada parâmetro: nível alto 

(A) e nível baixo (B), conforme mencionado por Montgomery e Calado (2003). Cada 

um dos 7 fatores escolhidos foram variados em dois níveis para avaliar as mudanças 

nas propriedades mecânicas e dimensionais das peças. A tabela 3 mostra os níveis 

dos diferentes parâmetros de injeção para os dois materiais avaliados. 

 

Tabela 3 - Níveis para os diferentes parâmetros de injeção do POM e ABS. 

Materiais 
POM 

(Heraform R900) 

ABS 

(Terluran GP22) 

Parâmetros Nível B Nível A Nível B Nível A 

Temperatura do molde (°C) 30 70 30 70 

Pressão de recalque (bar) 200 400 200 400 

Tempo de recalque (s) 1,5 4,0 2,0 5,0 

Temperatura de injeção (°C) 200 220 230 260 

Tempo de resfriamento (s) 8,0 16,0 14,0 30,0 

Vazão de água (L/min) 10 50 10 50 

Velocidade de injeção (cm³/s) 20 40 20 40 

 

A partir dos estudos realizados e após a obtenção das informações, foi 

necessário avaliar quais os parâmetros que, efetivamente e significativamente, 

influenciam nas propriedades mecânicas e na estabilidade dimensional dos 

polímeros em questão. Normalmente, utiliza-se o processo tradicional para a 

avaliação desses parâmetros, através da variação de cada um deles por vez, 

mantendo os outros constantes e analisando os resultados. Porém, esse 

procedimento é financeiramente inviável, pois demanda tempo e custo muito 

elevados.  
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Segundo Wilson e Udayakumar (2012) utilizando a metodologia de Taguchi 

através de um arranjo ortogonal L8 é possível reduzir o número de condições 

experimentais a serem testadas. A tabela 4 mostra o arranjo ortogonal L8, indicando 

a distribuição dos fatores e os níveis para ambos os materiais. As tabelas 5 e 6 

mostram as condições experimentais para o POM e ABS, respectivamente. 

 

Tabela 4 - Método de Taguchi com arranjo ortogonal L8. 

Experimentos 1 2 3 4 5 6 7 8 

Variável 1 B B B B A A A A 

Variável 2 B B A A B B A A 

Variável 3 B B A A A A B B 

Variável 4 B A B A B A B A 

Variável 5 B A B A A B A B 

Variável 6 B A A B B A A B 

Variável 7 B A A B A B B A 

Notas: 
A: nível alto; 
B: nível baixo. 
 

Tabela 5 - Método de Taguchi com arranjo ortogonal L8 para as condições experimentais do POM. 

Experimentos 1 2 3 4 5 6 7 8 

Temperatura do molde (°C) 30 30 30 30 70 70 70 70 

Pressão de recalque (bar) 200 200 400 400 200 200 400 400 

Tempo de recalque (s) 1,5 1,5 4,0 4,0 4,0 4,0 1,5 1,5 

Temperatura de injeção (°C) 200 220 200 220 200 220 200 220 

Tempo de resfriamento (s) 8 16 8 16 16 8 16 8 

Vazão de água (L/min) 10 50 50 10 10 50 50 10 

Velocidade de injeção (cm³/s) 20 40 40 20 40 20 20 40 
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Tabela 6 - Método de Taguchi com arranjo ortogonal L8 para as condições experimentais do ABS. 

Experimentos 1 2 3 4 5 6 7 8 

Temperatura do molde (°C) 30 30 30 30 70 70 70 70 

Pressão de recalque (bar) 200 200 400 400 200 200 400 400 

Tempo de recalque (s) 2 2 5 5 5 5 2 2 

Temperatura de injeção (°C) 230 260 230 260 230 260 230 260 

Tempo de resfriamento (s) 14 30 14 30 30 14 30 14 

Vazão de água (L/min) 10 50 50 10 10 50 50 10 

Velocidade de injeção (cm³/s) 20 40 40 20 40 20 20 40 

 

Após o estabelecimento das condições experimentais foi necessário 

estabelecer os métodos e as avaliações necessárias para a análise das peças. Para 

isso, foram produzidos 20 ciclos em cada condição experimental do POM e ABS e 

separadas as peças da mesma cavidade para manter o padrão de avaliação. Antes 

da coleta das amostras e a cada troca de combinação experimental descartou-se 20 

ciclos para garantir a estabilidade do processo.  

 

3.3 Estabilidade dimensional 

 

A estabilidade dimensional é a capacidade que um material possui de manter 

suas dimensões originais durante a sua utilização. A avaliação dimensional teve 

como finalidade avaliar a estabilidade das peças em diferentes sentidos (frontal e 

longitudinal). Essa análise foi realizada em 5 peças aleatórias de cada condição 

experimental para os diferentes materiais (POM e ABS). Estas foram comparadas 

com as peças moldadas em PA6/GF/GB na condição padrão e com as cotas 

estabelecidas no projeto da peça (Figura 4). Por convenção, quando a cota medida 

foi inferior à dimensão de projeto, a mesma foi considerada negativa. Quando a cota 

medida foi superior à dimensão do projeto, a mesma foi considerada positiva.  
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(a) 

 
(b) 

Figura 4 - Medidas do projeto da peça, onde em (a) cotas do plano inferior e (b) cotas do plano 
superior. 

 

Com a utilização de um Paquímetro Digital (marca Mitutoyo, modelo Digimatic 

Caliper, resolução de 0,01mm e erro de 0,02mm) realizou-se a avaliação da 

estabilidade longitudinal. Nesta análise a medição foi realizada em uma única cota 

(Figura 5). 

 

Figura 5 - Marcações das medidas indicadas pelas setas para estabilidade longitudinal. 
 

Para a avaliação da estabilidade frontal (plano superior da peça) foi utilizado 

um Relógio Comparador (marca Starrett, modelo 3025-481, faixa de medição 10mm, 

resolução 0,01mm, exatidão 15-17µm), onde 7 pontos foram marcados ao longo da 

superfície das peças. Nessa avaliação, as peças e o relógio foram posicionados em 

uma mesa de desempeno (marca Starrett, modelo Crystal Pink 974108). O Relógio 

Comparador foi zerado no primeiro ponto (da esquerda para a direita), próximo ao 

ponto de injeção da peça, e os demais pontos foram medidos em relação ao 

primeiro (variação em relação ao “zero”). A figura 6 mostra as marcações dos pontos 

de medição na peça e a maneira como a análise foi realizada. Todas as cotas e 

pontos foram anotados em suas correspondentes condições experimentais e 
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materiais para a avaliação final dos resultados. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 6 - Imagens da peça, onde em (a) setas indicando as marcações das medidas para a 
estabilidade frontal e (b) análise com o relógio comparador. 
  

3.4 Propriedades mecânicas 

 

 As propriedades mecânicas foram avaliadas por dois diferentes métodos. 

Primeiramente, foi realizada uma Análise por Elementos Finitos com o auxílio do 

programa SolidWorks. Essa análise teve como objetivo realizar uma simulação para 

avaliar o comportamento da peça quando submetida a esforços, de acordo com as 

condições normais de sua utilização. As cargas consideradas na análise por 

elementos finitos foram calculadas com base nas constantes geométricas e no 

material da mola que sustenta a peça.  

Segundo Callister (2002) a deformação específica da mola é calculada com 

base na razão entre a deformação máxima permitida para a mola dentro do sistema 

e o número de espiras ativas, conforme a equação: 

�� =  
��

��
           (1) 

Onde: 

δe: deformação específica da mola (m); 

δm: deformação máxima permitida (m); 

Ne: número de espiras efetivas da mola. 

 A partir da deformação específica foi possível calcular a força da mola 

utilizando a equação a seguir: 



30 
 

 
 

� =  
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��
          (2) 

Onde: 

F: força da mola (N); 

d: diâmetro da espira (m); 

δe: deformação específica da mola (m); 

G: módulo de cisalhamento do material da mola (Pa); 

D: diâmetro da mola (m). 

 O módulo de cisalhamento do material foi calculado através da seguinte 

equação: 


 =  
�

� (���)
          (3) 

Onde: 

G: módulo de cisalhamento do material da mola (Pa); 

E: módulo de elasticidade do material da mola (Pa); 

�: coeficiente de Poisson. 

 O outro método consistiu na avaliação da tensão de falha em flexão das 

peças injetadas nos diferentes materiais. Esse método foi realizado em uma 

Máquina Universal de Ensaios (marca EMIC, modelo DL2000) – figura 7. Neste 

ensaio, seis corpos de prova de cada condição experimental foram submetidos à 

flexão em 3 pontos com célula de carga de 5000N e velocidade de avanço de 

50mm/min. O número de corpos de prova e a distância entre os apoios que 

sustentam a peça foram baseados na norma ASTM D790-02. 

 

Figura 7 - Máquina Universal de Ensaios. 
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Com base na determinação das cargas de falha foi possível calcular a tensão 

de falha de acordo com a norma ASTM D790-02. Essa norma estabelece que 

quando um material elástico é testado em flexão como um corpo de prova apoiado 

em dois pontos e carregado no ponto médio, a tensão máxima na superfície ocorre 

no ponto médio do corpo de prova. Essa tensão de flexão pode ser calculada para 

qualquer ponto na curva tensão-deformação por meio da seguinte equação: 

�� =
��

����
          (4) 

Onde: 

σ: tensão no ponto médio (MPa); 

P: carga na fratura (N); 

L: distância entre os pontos de apoio (mm); 

b: largura da amostra (mm); 

d: espessura da amostra (mm). 

 

3.5 Modo de falha 

 

A fractografia teve como finalidade avaliar o modo de falha das peças nos 

diferentes materiais (POM, ABS e PA6/GF/GB), submetidas ao ensaio de flexão em 

3 pontos, visando avaliar os tipos de deformações e fraturas. Para essa avaliação 

foram selecionadas as peças das condições experimentais do POM e do ABS que 

apresentaram maiores valores de tensão de falha e para a poliamida foi considerada 

a condição padrão de moldagem. 

Com a utilização de um Microscópio Eletrônico de Varredura (marca 

Shimadzu, modelo SSX-550) – figura 8 – foram obtidas as micrografias de 

superfícies de região de fratura (ocasionada pelo ensaio de flexão) e de superfícies 

seccionadas. As superfícies seccionadas foram cortadas e polidas utilizando uma 

lixa n° 2000 para obtenção de uma textura fina. 

As amostras foram fixadas, com o auxílio de uma fita dupla face de carbono, 

em um porta-amostra de alumínio e recobertas por uma nanocamada de ouro (em 

torno de 50 nm) utilizando um Sputtering (modelo Quick Coater, marca Sanyu 

Electron) visando a condução de elétrons. 

Com base nas micrografias foi possível caracterizar e identificar 

particularidades e mecanismos de falha ocorridos nas peças moldadas nos 
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diferentes materiais.  

 

 

Figura 8 - Microscópio Eletrônico de Varredura. 
 

3.6 Seleção do material e da condição experimental 

 

 A confirmação do estudo foi realizada com base nos resultados das análises 

de estabilidade dimensional, tensão de falha e modo de falha. A partir dos melhores 

resultados selecionou-se o material mais indicado e a melhor condição experimental.  

 Para a seleção do material estabeleceu-se o modo de falha e a tensão de 

falha como os fatores mais preponderantes para atender aos requisitos funcionais 

da peça. Em seguida, foram consideradas as estabilidades dimensionais (frontal e 

longitudinal). As três variáveis respostas deste estudo (tensão de falha, estabilidade 

longitudinal e estabilidade frontal) foram analisadas estatisticamente através da 

Análise de Variância e da caracterização dos efeitos médios de cada fator estudado. 

Também, as variáveis respostas foram correlacionadas com as condições de 

processamento através de uma análise de Regressão Linear Múltipla. Todas as 

análises estatísticas foram realizadas com o uso do software MiniTab. 

  

3.6.1 Análise de Regressão Linear Múltipla 

 

 A Análise de Regressão Linear Múltipla teve como propósito prever, 

estatisticamente, uma condição ideal teórica que maximize os resultados 

encontrados nas diferentes condições experimentais. Essa análise foi realizada 

através do software MiniTab, o qual determina equações de retas para a correlação 

entre os fatores e as variáveis resposta com base nos resultados experimentais. 
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3.6.2 Otimização dos resultados 

  

A partir da obtenção da condição ideal teórica, foi produzido um lote de 210 

peças – condição otimizada – visando analisar se os resultados previstos pela teoria 

(condição ideal teórica) foram alcançados na prática (condição otimizada) e também 

para compará-los aos resultados da melhor condição.  

Para a garantia da estabilidade do processo foram descartados os 20 ciclos 

iniciais deste lote de produção. Este lote foi avaliado quanto à estabilidade 

dimensional e quanto à tensão de falha obtida pelo ensaio mecânico. 

 

3.6.2.1 Estabilidade dimensional 

 

Para este lote foram formados 3 grupos, contendo 5 amostras cada, divididos 

em: 

a) grupo 1: ciclos 1, 2, 3, 4 e 5; 

b) grupo 2: ciclos 51, 52, 53, 54, e 55; 

c) grupo 3: ciclos 101, 102, 103, 104 e 105. 

As peças desses 3 grupos foram avaliadas quanto a estabilidade dimensional 

nos sentidos (frontal e longitudinal) com base nos critérios citados anteriormente.  

 

3.6.2.2 Propriedades mecânicas 

 

Para este lote foram formados 2 grupos, contendo 14 amostras cada, 

divididos em: 

a) grupo 1: peças dos ciclos 6 ao 50; 

b) grupo 2: peças dos ciclos 56 ao 100. 

Foram selecionadas, aleatoriamente, 14 peças de cada grupo para serem 

avaliadas pelo o ensaio de flexão, o qual ocorreu com base nos critérios citados 

anteriormente.  
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4 Resultados e discussão 

   

4.1 Resultados experimentais 

 

 A seguir são apresentados e discutidos os resultados obtidos conforme a 

descrição e os métodos citados na metodologia. Com base nos resultados das 

diferentes condições experimentais do POM (poliacetal) e do ABS (acrilonitrila-

butadieno-estireno) foi possível compará-los aos resultados da condição padrão da 

PA6/GF/GB (poliamida 6 reforçada com fibras de vidro e microesferas de vidro).  

 

4.1.1 Estabilidade dimensional 

 

4.1.1.1 Estabilidade frontal 

 

A partir da análise da estabilidade frontal foi possível obter e comparar as 

medidas de variação do empenamento para as peças injetadas em POM e ABS nas 

diferentes condições experimentais e compará-las com as medidas das peças 

moldadas em PA6/GF/GB na condição padrão. A análise foi realizada com base na 

média de cada um dos 7 pontos de medição de 5 amostras de cada condição 

experimental nos diferentes materiais. A partir disso, foi possível obter um 

comparativo de estabilidade frontal média das peças moldadas em cada condição 

experimental para os diferentes polímeros. 

O gráfico 1 mostra o perfil de curvatura das peças nas diferentes condições 

experimentais do POM. As tabelas 7 e 8 mostram a diferença nos valores de 

estabilidade frontal média nas diferentes condições experimentais e as variáveis das 

condições experimentais que apresentaram os melhores e os piores resultados das 

peças moldadas em POM, respectivamente. 
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Gráfico 1 - Estabilidade frontal média das peças para as diferentes condições experimentais do POM. 
 

Tabela 7 - Valores de estabilidade frontal média para as diferentes condições experimentais do POM. 

EXPERIMENTOS MÉDIA (mm) 

Condição 1 -0,35 (0,02) 

Condição 2 -0,26 (0,02) 

Condição 3 -0,09 (0,01) 

Condição 4 -0,11 (0,01) 

Condição 5 -0,15 (0,01) 

Condição 6 -0,25 (0,01) 

Condição 7 -0,29 (0,05) 

Condição 8 -0,31 (0,01) 
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Tabela 8 - Níveis das variáveis das condições experimentais que apresentaram o melhor e o pior 
resultado para a estabilidade frontal média do POM. 

VARIÁVEIS Cond. 1 Cond. 3 

Temperatura do molde B B 

Pressão de recalque B A 

Tempo de recalque B A 

Temperatura de injeção B B 

Tempo de resfriamento B B 

Vazão de água B A 

Velocidade de injeção B A 

Notas: 
A: nível alto; 
B: nível baixo. 

 

Ao analisar o gráfico 1 e a tabela 7 foi possível notar que as peças injetadas 

em POM nas diferentes condições experimentais apresentaram um comportamento 

bastante distinto, tanto na forma da curva, quanto no nível de empenamento. 

É possível perceber que as peças moldadas na condição 3 (-0,09mm) 

apresentaram menor empenamento frontal médio, devido aos parâmetros citados 

por Harada (2005): a alta pressão de recalque que contribuiu para uma maior 

compactação das peças resultando em menor empenamento; o alto tempo de 

recalque que, da mesma maneira da pressão de recalque, contribuiu para uma 

maior compactação. 

Por outro lado, as peças da condição 1 (-0,35mm) apresentaram maior 

empenamento frontal médio, o que pode ter ocorrido devido aos níveis contrários 

dessas variáveis (baixa pressão de recalque e baixo tempo de recalque).  

A relação destes parâmetros e sua influência no comportamento da 

estabilidade frontal média das peças moldadas em POM podem ser observadas no 

gráfico 2. Neste gráfico o nível baixo é identificado pelo marcador da esquerda e o 

nível alto pelo marcador da direita. 
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Gráfico 2 - Influência dos parâmetros com base na estabilidade frontal média das peças em POM. 

 

Ao avaliar o gráfico 2 nota-se que o parâmetro mais influente no 

empenamento frontal médio das peças em POM foi o tempo de recalque. Isto pode 

ser comprovado pelos valores das estatísticas F apresentados na tabela 9 pela 

Análise de Variância. 

 

Tabela 9 - Análise de Variância para a estabilidade frontal média do POM gerada pelo programa 
MiniTab. 

FATORES DF Seq SS Adj SS Adj MS F P 

Temperatura do molde 1 0,02025 0,02025 0,020250 44,51 0,000 

Pressão de recalque 1 0,02704 0,02704 0,027040 59,43 0,000 

Tempo de recalque 1 0,23409 0,23409 0,234090 514,48 0,000 

Temperatura de injeção 1 0,00144 0,00144 0,001440 3,16 0,085 

Tempo de resfriamento 1 0,02401 0,02401 0,024010 52,77 0,000 

Vazão de água 1 0,00016 0,00016 0,000160 0,35 0,557 

Velocidade de injeção 1 0,02025 0,02025 0,020250 44,51 0,000 

ERRO 32 0,01456 0,01456 0,000455 
  

TOTAL 39 0,34180 
    

S = 0,0213307 R-Sq = 95,74% R-Sq (adj) = 94,81% 

 

O gráfico 3 mostra o perfil de curvatura das peças nas diferentes condições 

experimentais do ABS. As tabelas 10 e 11 mostram a diferença nos valores de 

estabilidade frontal média nas diferentes condições experimentais e as variáveis das 
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condições experimentais que apresentaram os melhores e os piores resultados do 

ABS, respectivamente. 

 

 
Gráfico 3 - Estabilidade frontal média das peças para as diferentes condições experimentais do ABS. 
 

Tabela 10 - Valores de estabilidade frontal média para as diferentes condições experimentais do ABS. 

EXPERIMENTOS MÉDIA (mm) 

Condição 1 -0,11 (0,00) 

Condição 2 -0,12 (0,00) 

Condição 3 -0,11 (0,01) 

Condição 4 -0,10 (0,01) 

Condição 5 -0,11 (0,00) 

Condição 6 -0,12 (0,01) 

Condição 7 -0,10 (0,01) 

Condição 8 -0,10 (0,01) 
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Tabela 11 - Níveis das variáveis das condições experimentais que apresentaram os melhores e os 
piores resultados para a estabilidade frontal média do ABS. 

VARIÁVEIS Cond. 2 Cond. 4 Cond. 6 Cond. 7 Cond. 8 

Temperatura do molde B B A A A 

Pressão de recalque B A B A A 

Tempo de recalque B A A B B 

Temperatura de injeção A A A B A 

Tempo de resfriamento A A B A B 

Vazão de água A B A A B 

Velocidade de injeção A B B B A 

Notas: 
A: nível alto; 
B: nível baixo. 

 

Da mesma maneira que as peças injetadas em POM, as peças moldadas em 

ABS nas diferentes condições experimentais apresentaram um comportamento 

bastante distinto, tanto na forma da curva, quanto no nível de empenamento. 

Embora o nível de empenamento em todas as condições experimentais para este 

material tenha sido inferior ao apresentado pelo POM. 

Em relação ao gráfico 3 e a tabela 10 (estabilidade frontal do ABS) foi 

possível perceber que as peças moldadas nas condições 4, 7 e 8 (-0,10mm) 

apresentaram menor empenamento médio. Ao comparar essas 3 condições 

verificou-se que o único parâmetro em comum entre elas é a alta pressão de 

recalque, que contribuiu para uma maior compactação das peças e menor 

empenamento. Conforme evidenciado pelos autores Huang e Tai (2001) e Liao et al 

(2004) o fator mais preponderante para a contração em polímeros amorfos, como é 

o caso do ABS, é a pressão de recalque. 

Em contrapartida, as peças moldadas nas condições 2 e 6 (-0,12mm) 

apresentaram maior empenamento médio. Essas duas condições possuem dois 

parâmetros em comum: a baixa pressão de recalque, que contribuiu para uma 

menor compactação das peças; a alta vazão da água do molde, que pode ter 

influenciado no surgimento de um diferencial de temperaturas entre as placas fixa e 

móvel do molde e, consequentemente, entre os lados das peças (HARADA, 2005). 

Isto pode resultar no surgimento de tensões residuais de origem térmica pós-

moldagem.  



40 
 

 
 

A relação destes parâmetros e sua influência no comportamento da 

estabilidade frontal média das peças moldadas em ABS podem ser observadas no 

gráfico 4. Neste gráfico o nível baixo é identificado pelo marcador da esquerda e o 

nível alto pelo marcador da direita. 

 
Gráfico 4 - Influência dos parâmetros com base na estabilidade frontal média das peças em ABS. 

 

Nota-se que os parâmetros mais influentes no empenamento frontal médio 

das amostras moldadas em ABS foram a pressão de recalque e a vazão de água do 

molde. Isto pode ser comprovado pelos valores das estatísticas F apresentados na 

tabela 12 pela Análise de Variância.  

 

Tabela 12 - Análise de Variância para a estabilidade frontal média do ABS gerada pelo programa 
MiniTab. 

FATORES DF Seq SS Adj SS Adj MS F P 

Temperatura do molde 1 0,00004 0,00004 0,0000400 0,91 0,346 

Pressão de recalque 1 0,00196 0,00196 0,0019600 44,80 0,000 

Tempo de recalque 1 0,00004 0,00004 0,0000400 0,91 0,346 

Temperatura de injeção 1 0,00001 0,00001 0,0000100 0,23 0,636 

Tempo de resfriamento 1 0,00001 0,00001 0,0000100 0,23 0,636 

Vazão de água 1 0,00049 0,00049 0,0004900 11,20 0,002 

Velocidade de injeção 1 0,00001 0,00001 0,0000100 0,23 0,636 

ERRO 32 0,00140 0,00140 0,0000438 
  

TOTAL 39 0,00396 
    

S = 0,00661438 R-Sq = 64,65% R-Sq (adj) = 56,91% 
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Com base na melhor condição experimental do POM e na média das 

melhores condições experimentais do ABS, realizou-se um comparativo desses 

resultados com a diferença da estabilidade frontal média de peças moldadas em 

PA6/GF/GB na condição padrão de injeção, conforme o gráfico 5.  

 

 
Gráfico 5 - Comparativo da estabilidade frontal média entre a melhor condição do POM, as melhores 
condições do ABS e a condição padrão da PA6/GF/GB. 
 

Em relação ao gráfico pode-se notar que as peças injetadas em PA6/GF/GB 

(condição padrão de moldagem) também apresentaram certo grau de 

empenamento, porém não tão acentuado quanto aquelas em POM e ABS. Esse 

perfil de empenamento pode estar associado à característica de contração da 

poliamida 6 (matriz polimérica) e a baixa eficiência das fibras de vidro no 

impedimento do empenamento da superfície da peça, quando comparado ao sentido 

de orientação das fibras.  

Com base no gráfico 6 é possível observar a diferença nos níveis (escala) de 

empenamentos obtidos para o POM e para o ABS, bem como as diferenças nas 

influências de cada fator para os resultados observados. Neste gráfico o nível baixo 
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é identificado pelo marcador da esquerda e o nível alto pelo marcador da direita. 

 

 
Gráfico 6 - Comparativo da influência dos parâmetros com base na estabilidade frontal média entre o 
POM (linha contínua) e o ABS (linha tracejada). 

 

Esta diferença significativa pode ser atribuída às diferenças morfológicas 

entre o POM (semicristalino) e o ABS (amorfo). Conforme discutido por Harada 

(2005), os polímeros semicristalinos apresentam maior contração devido ao 

fenômeno de cristalização, ou seja, os segmentos semicristalinos sofrem um 

empacotamento ordenado quando o material é resfriado. Desta forma, polímeros 

semicristalinos são mais sensíveis às variações de processo quando comparados à 

polímeros amorfos, o que justifica os resultados encontrados. 

 

4.1.1.2 Estabilidade longitudinal 

 

Com base na análise longitudinal foi possível obter os níveis de contração 

média das peças moldadas em POM e ABS nas diferentes condições experimentais 

e compará-las com os valores médios das peças moldadas em PA6/GF/GB na 

condição padrão e também com a medida do projeto. O gráfico 7 ilustra o 

comparativo da estabilidade longitudinal média entre as diferentes condições 

experimentais do POM e do ABS. 
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Gráfico 7 - Comparativo da estabilidade longitudinal média entre as diferentes condições 
experimentais do POM e do ABS. 
  

Com base no gráfico observou-se que em todas as condições experimentais 

as peças moldadas em ABS apresentaram menor contração longitudinal (mínima de 

54,13mm e máxima de 54,19mm) quando comparadas as injetadas em POM 

(mínima de 53,16mm e máxima de 53,56mm). Isto pode estar atribuído ao fato do 

ABS possuir caráter amorfo e menor contração na moldagem (0,5%). Já o POM, por 

ser um polímero semicristalino, possui maior grau de empacotamento e de 

contração volumétrica, apresentando maior contração na moldagem (2%), conforme 

descrito por Harada (2005).  

As tabelas 13 e 14 mostram a diferença nos valores de estabilidade 

longitudinal média nas diferentes condições experimentais e as variáveis das 

condições experimentais que apresentaram os melhores e os piores resultados do 

POM, respectivamente. 
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Tabela 13 - Valores de estabilidade longitudinal média para as diferentes condições experimentais do 
POM. 

EXPERIMENTOS MÉDIA (mm) 

Condição 1 53,39 (0,01) 

Condição 2 53,54 (0,01) 

Condição 3 53,50 (0,02) 

Condição 4 53,54 (0,01) 

Condição 5 53,41 (0,01) 

Condição 6 53,25 (0,01) 

Condição 7 53,26 (0,00) 

Condição 8 53,16 (0,00) 

 

Tabela 14 - Níveis das variáveis das condições experimentais que apresentaram os melhores e o pior 
resultado para a estabilidade longitudinal média do POM. 

VARIÁVEIS Cond. 2 Cond. 4 Cond. 8 

Temperatura do molde B B A 

Pressão de recalque B A A 

Tempo de recalque B A B 

Temperatura de injeção A A A 

Tempo de resfriamento A A B 

Vazão de água A B B 

Velocidade de injeção A B A 

Notas: 
A: nível alto; 
B: nível baixo. 
 

Foi possível perceber que, dentre as condições experimentais do POM, as 

condições 2 e 4 (53,54mm) apresentaram maiores valores médios. Isso pode estar 

associado a dois fatores que essas condições possuem em comum, sendo eles: a 

baixa temperatura do molde, que acarretou no resfriamento rápido do material no 

molde e também na extração das peças em temperaturas menores e, por isso, 

menor contração devido a pouca liberdade para a contração pós-moldagem; o alto 

tempo de resfriamento, onde as peças ficaram mais tempo sob a restrição das 

paredes da cavidade do molde e, em consequência disso, apresentando maior 

estabilidade da forma e menor contração pós-moldagem (HARADA, 2005).  
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Por outro lado, as peças da condição 8 (53,16mm) apresentaram menores 

valores médios, o que pode estar associado aos níveis contrários dessas variáveis 

(a alta temperatura do molde e o baixo tempo de resfriamento). 

A partir do gráfico 8 foi possível avaliar a influência dos parâmetros com base 

nas médias de estabilidade longitudinal do POM. Neste gráfico o nível baixo é 

identificado pelo marcador da esquerda e o nível alto pelo marcador da direita. 

 

 
Gráfico 8 - Influência dos parâmetros com base na estabilidade longitudinal média das peças em 
POM. 
  

Foi possível avaliar que os parâmetros mais influentes no empenamento 

longitudinal médio das peças injetadas em POM foram a temperatura do molde e o 

tempo de resfriamento. Isto pode ser comprovado pelos valores das estatísticas F 

apresentados na tabela 15 pela Análise de Variância.  
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Tabela 15 - Análise de Variância para a estabilidade longitudinal do POM gerada pelo programa 
MiniTab. 

FATORES DF Seq SS Adj SS Adj MS F P 

Temperatura do molde 1 0,386123 0,386123 0,386123 2999,01 0,000 

Pressão de recalque 1 0,000723 0,000723 0,000723 5,61 0,024 

Tempo de recalque 1 0,036602 0,036602 0,036602 284,29 0,000 

Temperatura de injeção 1 0,015602 0,015602 0,015602 121,18 0,000 

Tempo de resfriamento 1 0,183603 0,183603 0,183603 1426,04 0,000 

Vazão de água 1 0,015603 0,015603 0,015603 121,18 0,000 

Velocidade de injeção 1 0,003422 0,003422 0,003422 26,58 0,000 

ERRO 32 0,004120 0,004120 0,000129 
  

TOTAL 39 0,645798 
    

S = 0,0113468 R-Sq = 99,36% R-Sq (adj) = 99,22% 

 

As tabelas 16 e 17 mostram a diferença nos valores de estabilidade 

longitudinal média nas diferentes condições experimentais e as variáveis das 

condições experimentais que apresentaram os melhores e os piores resultados do 

ABS, respectivamente. 

 

Tabela 16 - Valores de estabilidade longitudinal média para as diferentes condições experimentais do 
ABS. 

EXPERIMENTOS MÉDIA (mm) 

Condição 1 54,14 (0,00) 

Condição 2 54,14 (0,00) 

Condição 3 54,17 (0,00) 

Condição 4 54,18 (0,01) 

Condição 5 54,17 (0,01) 

Condição 6 54,17 (0,01) 

Condição 7 54,18 (0,01) 

Condição 8 54,15 (0,01) 
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Tabela 17 - Níveis das variáveis das condições experimentais que apresentaram os melhores e os 
piores resultados para a estabilidade longitudinal média do ABS. 

VARIÁVEIS Cond. 1 Cond. 2 Cond. 4 Cond. 7 

Temperatura do molde B B B A 

Pressão de recalque B B A A 

Tempo de recalque B B A B 

Temperatura de injeção B A A B 

Tempo de resfriamento B A A A 

Vazão de água B A B A 

Velocidade de injeção B A B B 

Notas: 
A: nível alto; 
B: nível baixo. 
 

Foi possível perceber que, dentre as condições experimentais do ABS, as 

condições 4 e 7 (54,18mm) apresentaram maiores valores médios. Isto pode estar 

associado aos parâmetros que essas condições apresentam em comum, tais como: 

a alta pressão de recalque, que contribuiu para uma maior compactação das peças 

na cavidade, gerando menores tensões residuais e menor contração pós-moldagem; 

o elevado tempo de resfriamento, onde as peças ficaram mais tempo sob a restrição 

da cavidade do molde, resultando em uma menor contração, o que pode ser 

confirmado por Oktem, Erzurumlu e Uzman (2007). Ainda, conforme evidenciado por 

Liao et al (2004), a pressão de recalque é o fator mais preponderante na contração 

do ABS. 

Por outro lado, as condições 1 e 2 (54,14mm) apresentaram menores valores 

médios, podendo estar associado aos parâmetros como: a baixa pressão de 

recalque, que ocasionou uma menor compactação permitindo uma maior contração 

pós-moldagem; o baixo tempo de recalque que, da mesma maneira que a pressão 

de recalque,  permitiu uma contração.  

A partir do gráfico 8 foi possível avaliar a influência dos parâmetros com base 

nas médias de contração longitudinal do ABS. Neste gráfico o nível baixo é 

identificado pelo marcador da esquerda e o nível alto pelo marcador da direita. 
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Gráfico 9 - Influência dos parâmetros com base na estabilidade longitudinal média das peças em 
ABS. 

 

Foi possível notar que os parâmetros mais influentes na contração 

longitudinal das peças injetadas em ABS foram a pressão de recalque, o tempo de 

recalque e o tempo de resfriamento. Isto pode ser comprovado pelos valores das 

estatísticas F apresentados na tabela 18 pela Análise de Variância.  

 

Tabela 18 - Análise de Variância para a estabilidade longitudinal do ABS gerada pelo programa 
MiniTab. 

FATORES DF Seq SS Adj SS Adj MS F P 

Temperatura do molde 1 0,0005625 0,0005625 0,0005625 11,54 0,002 

Pressão de recalque 1 0,0021025 0,0021025 0,0021025 43,13 0,000 

Tempo de recalque 1 0,0046225 0,0046225 0,0046225 94,82 0,000 

Temperatura de injeção 1 0,0004225 0,0004225 0,0004225 8,67 0,006 

Tempo de resfriamento 1 0,0015625 0,0015625 0,0015625 32,05 0,000 

Vazão de água 1 0,0000225 0,0000225 0,0000225 0,46 0,502 

Velocidade de injeção 1 0,0013225 0,0013225 0,0013225 27,13 0,000 

ERRO 32 0,0015600 0,0015600 0,0000487 
  

TOTAL 39 0,0121775 
    

S = 0,00698212 R-Sq = 87,19% R-Sq (adj) = 84,39% 

 

Com base no gráfico 9 é possível observar a diferença nos níveis (escala) de 

empenamentos obtidos para o POM e ABS, bem como as diferenças nas influências 

de cada fator e seus níveis para os resultados observados. Neste gráfico o nível 
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baixo é identificado pelo marcador da esquerda e o nível alto pelo marcador da 

direita. 

 

 
Gráfico 10 - Comparativo da influência dos parâmetros com base na estabilidade longitudinal média 
entre o POM (linha contínua) e o ABS (linha tracejada). 

 

Esta diferença significativa pode ser atribuída novamente às diferenças 

morfológicas entre o POM (semicristalino) e o ABS (amorfo). 

O gráfico 11 ilustra o comparativo das dimensões longitudinais médias entre 

as melhores condições do POM e do ABS, a condição padrão da PA6/GF/GB e 

também com a medida do projeto da peça. 
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Gráfico 11 - Comparativo da estabilidade longitudinal média entre as melhores condições do POM e 
do ABS, a condição padrão da PA6/GF/GB e a medida do projeto da peça. 

 

Com base no gráfico notou-se que as medidas das peças em ABS foram 

próximas as medidas das peças em PA6/GF/GB na condição padrão e também 

estão dentro da tolerância da cota do projeto da peça. As peças em POM 

apresentaram valores longitudinais expressivamente menores quando comparadas 

aos outros materiais e a medida nominal do projeto, o que está de acordo com a 

teoria de Oktem, Erzurumlu e Uzman (2007). No entanto, o POM ainda pode ser 

considerado um material potencial para a moldagem da peça, desde que atenda aos 

requisitos funcionais. Conforme discutido por Kovács e Solymossy (2009) as peças 

moldadas em PA6/GF/GB apresentaram maior dimensão longitudinal devido a 

incorporação das esferas de vidro que reduzem o fenômeno de contração da matriz. 

 

4.1.2 Propriedades mecânicas 

 

4.1.2.1 Elementos finitos 

 

  Para a avaliação por elementos finitos utilizou-se o software SolidWorks, o 

qual teve como objetivo avaliar o comportamento teórico da peça através de uma 
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simulação com a aplicação de esforços máximos de forma semelhante aos 

encontrados na prática. Para essa análise foi considerado o mesmo posicionamento 

da peça durante o seu uso no produto (balanço sobre 5 molas alocadas na parte 

inferior), assim como os mesmos graus de liberdade de movimentação.  

A partir das equações (1), (2) e (3), citadas anteriormente, foi possível estimar 

o valor da força das molas. O valor de 4,29 x 10-4m para a deformação específica da 

mola foi calculado com base na equação (1), onde utilizou-se o valor de 0,003m para 

a deformação total da mola e 7 para o número de espiras ativas. Já o valor 

encontrado para o módulo de cisalhamento foi de 74,23GPa, o qual foi calculado 

com base na equação (3) utilizando-se os valores de 193GPa para o módulo de 

elasticidade do material da mola e 0,3 para o coeficiente de Poisson. Substituindo os 

valores encontrados nas equações (1) e (3) na equação (2) e utilizando-se os 

valores de 0,00385m e 0,00065m para o diâmetro da mola e o diâmetro da espira, 

respectivamente, foi possível estimar que a força exercida por cada mola é de 

12,44N.  

A análise por elementos finitos mostrou que o perfil de concentração das 

tensões foi o mesmo para os três materiais, visto que a tensão resultante é 

proporcional a força aplicada e a área de aplicação dessa força. Ou seja, a tensão 

gerada está relacionada com o projeto da peça e não com o tipo de material. A figura 

9 mostra o perfil de concentração de tensões que surgem na peça com a aplicação 

de carga em cada um dos 5 pontos de posicionamento das molas. Para demonstrar 

o limite de escoamento dos 3 materiais utilizou-se a aplicação de uma carga de 

250N de maneira que as tensões de falha previstas em projeto ficassem dentro da 

mesma escala. Já a figura 10 mostra o perfil de deformação da peça com a 

aplicação de uma carga de 12,44N e os valores de deformação teórica máxima para 

cada um dos materiais. 
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Figura 9 - Perfil de tensões com aplicação do carregamento das molas. 
 

  

Figura 10 - Perfil de deformações com aplicação do carregamento das molas. 
 

Como pode-se observar nas figuras 9 e 10 o material que suporta a maior 

tensão é a PA6/GF/GB (90MPa de tensão máxima de escoamento), com coeficiente 

de segurança de 15,6 e deformação teórica máxima de 0,0077mm. Depois da 

PA6/GF/GB, o POM (64MPa de tensão máxima de escoamento) foi o material que 

apresentou a maior tensão, apresentando coeficiente de segurança de 11,1 e 

deformação teórica máxima de 0,016mm. Já o ABS (45MPa de tensão máxima de 

escoamento) foi o que apresentou a menor tensão de falha, possuindo coeficiente 
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de segurança de 7,8 e deformação teórica máxima de 0,023mm. 

 

4.1.2.2 Tensão de falha 

 

 A partir da avaliação das propriedades mecânicas pelo ensaio de flexão em 3 

pontos foi possível obter os valores da carga suportada até a falha das peças e, a 

partir disso, determinar a tensão de falha das mesmas com base na equação 4 

citada anteriormente. Esse ensaio teve como finalidade estimar as tensões de falha 

das peças injetadas nas diferentes condições experimentais dos polímeros POM e 

ABS e avaliar se estas estariam próximas à tensão de falha suportada pelas peças 

em PA6/GF/GB na condição padrão de moldagem. O gráfico 12 ilustra o comparativo 

da tensão média de falha entre as diferentes condições experimentais do POM e 

ABS. 

 

 
Gráfico 12 - Comparativo da tensão de falha média entre as diferentes condições experimentais do 
POM e do ABS. 
 

 Com base no Gráfico 12 percebe-se que as peças injetadas nas diferentes 

condições experimentais do POM suportaram uma maior tensão de falha (mínimo de 

44,62MPa e máximo de 47,84MPa) que as peças injetadas em ABS (mínimo de 
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35,08MPa e máximo de 41,12MPa). Isso pode estar atribuído a estrutura 

semicristalina do POM, o qual possui moléculas mais ordenadas, maior 

empacotamento e, consequentemente, maior resistência. Por outro lado, o ABS 

possui caráter amorfo, moléculas menos ordenadas, menor empacotamento e 

menor resistência.  

Conforme discutido por Callister (2002) o grau de cristalinidade influencia nas 

propriedades mecânicas, pois ele afeta a extensão das ligações secundárias 

intermoleculares. Em regiões cristalinas as moléculas estão compactadas em um 

arranjo ordenado, possuindo várias ligações secundárias entre os segmentos de 

cadeia adjacentes e essas ligações quase não existem em regiões amorfas. Logo, o 

módulo elástico em tração para polímeros cristalinos aumenta com o grau de 

cristalinidade e com o aumento da cristalinidade, geralmente, há um aumento na 

resistência. 

As tabelas 19 e 20 mostram a diferença nos valores de tensão de falha média 

nas diferentes condições experimentais e as variáveis das condições experimentais 

que apresentaram os melhores e os piores resultados do POM, respectivamente. 

 

Tabela 19 - Valores de tensão de falha média para as diferentes condições experimentais do POM. 

EXPERIMENTOS MÉDIA (MPa) 

Condição 1 45,33 (0,28) 

Condição 2 44,62 (0,35) 

Condição 3 47,84 (0,55) 

Condição 4 47,30 (0,36) 

Condição 5 47,41 (0,29) 

Condição 6 47,83 (0,13) 

Condição 7 45,66 (0,36) 

Condição 8 45,61 (0,75) 
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Tabela 20 - Níveis das variáveis das condições experimentais que apresentaram os melhores e os 
piores resultados para a tensão de falha média do POM. 

VARIÁVEIS 
Cond. 

1 
Cond. 

2 
Cond. 

3 
Cond. 

4 
Cond. 

5 
Cond. 

6 
Cond. 

7 
Cond. 

8 

Temperatura 

do molde 
B B B B A A A A 

Pressão 

de recalque 
B B A A B B A A 

Tempo 

de recalque 
B B A A A A B B 

Temperatura 

de injeção 
B A B A B A B A 

Tempo de 

resfriamento 
B A B A A B A B 

Vazão 

de água 
B A A B B A A B 

Velocidade 

de injeção 
B A A B A B B A 

Notas: 
A: nível alto; 
B: nível baixo. 
 

As peças das condições 3 (47,84MPa), 4 (47,30MPa), 5 (47,41MPa) e 6 

(47,83MPa) apresentaram maiores valores de tensão de falha. Essas condições 

possuem como parâmetro em comum o alto tempo de recalque, que contribuiu para 

uma maior compactação das peças nas cavidades do molde e, desta maneira, maior 

resistência.  

Por outro lado, as peças das condições 1 (45,33MPa), 2 (44,62MPa), 7 

(45,66MPa) e 8 (45,61MPa) apresentaram menores valores de tensão de falha, o 

que pode estar atribuído ao fato de possuírem o baixo tempo de recalque em 

comum. Isto contribuiu para uma menor compactação das peças e menor 

resistência. A partir do gráfico 13 foi possível avaliar a influência dos parâmetros com 

base na tensão de falha das peças em POM. Neste gráfico o nível baixo é 

identificado pelo marcador da esquerda e o nível alto pelo marcador da direita. 
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Gráfico 13 - Influência dos parâmetros com base na tensão de falha média das peças em POM. 

 

Pode-se notar que o parâmetro dominante na tensão média de falha das 

peças em POM foi o tempo de recalque, o que pode ser comprovado pelos valores 

das estatísticas F apresentados na tabela 21 pela Análise de Variância. 

 

Tabela 21 - Análise de Variância para a tensão de falha média do POM gerada pelo programa 
MiniTab. 

FATORES DF Seq SS Adj SS Adj MS F P 

Temperatura do molde 1 1,53730 1,53730 1,53730 8,59 0,006 

Pressão de recalque 1 1,12550 1,12550 1,12550 6,29 0,016 

Tempo de recalque 1 62,86050 62,86050 62,86050 351,29 0,000 

Temperatura de injeção 1 0,56990 0,56990 0,56990 3,18 0,082 

Tempo de resfriamento 1 1,97240 1,97240 1,97240 11,02 0,002 

Vazão de água 1 0,06680 0,06680 0,06680 0,37 0,545 

Velocidade de injeção 1 0,29930 0,29930 0,29930 1,67 0,203 

ERRO 40 7,15770 7,15770 0,17890 
  

TOTAL 47 75,58910 
    

S = 0,423015 R-Sq = 90,53% R-Sq (adj) = 88,87% 

 

As tabelas 22 e 23 mostram a diferença nos valores de tensão de falha média 

nas diferentes condições experimentais e as variáveis das condições experimentais 

que apresentaram os melhores e os piores resultados do ABS, respectivamente. 
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Tabela 22 - Valores de tensão de falha média para as diferentes condições experimentais do ABS. 

EXPERIMENTOS MÉDIA (MPa) 

Condição 1 38,58 (1,75) 

Condição 2 38,63 (0,50) 

Condição 3 40,63 (0,40) 

Condição 4 40,19 (0,80) 

Condição 5 39,13 (0,37) 

Condição 6 38,51 (0,49) 

Condição 7 39,90 (0,39) 

Condição 8 38,23 (0,64) 

 

Tabela 23 - Níveis das variáveis das condições experimentais que apresentaram os melhores e os 
piores resultados para a tensão de falha média do ABS. 

VARIÁVEIS 
Cond. 

1 
Cond. 

2 
Cond. 

3 
Cond. 

4 
Cond. 

5 
Cond. 

6 
Cond. 

7 
Cond. 

8 

Temperatura 

do molde 
B B B B A A A A 

Pressão 

de recalque 
B B A A B B A A 

Tempo 

de recalque 
B B A A A A B B 

Temperatura 

de injeção 
B A B A B A B A 

Tempo de 

resfriamento 
B A B A A B A B 

Vazão 

de água 
B A A B B A A B 

Velocidade 

de injeção 
B A A B A B B A 

Notas: 
A: nível alto; 
B: nível baixo. 
 

As peças moldadas nas condições 3 (40,63MPa), 4 (40,19MPa) e 7 

(39,90MPa) apresentaram maiores valores de resistência. Essas três condições 

possuem como parâmetro em comum a alta pressão de recalque e o alto tempo de 
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recalque, que contribuíram para uma maior compactação das peças nas cavidades 

do molde e, desta maneira, maior resistência. Conforme evidenciando por Ozcelik, 

Ozbay e Demirbas (2010), o parâmatro mais influente na resistência mecânica é a 

pressão de recalque. 

Em contrapartida, as peças das condições 1 (38,58MPa), 2 (38,63MPa), 5 

(39,13MPa), 6 (38,51MPa) e 8 (38,23MPa) apresentaram menores valores de 

tensão de falha. No caso das condições 1, 2, 5 e 6 pode-se atribuir esse baixo valor 

à pouca compactação das peças em função da baixa pressão de recalque e para a 

condição 8 esse baixo valor também é atribuído a pouca compactação do material 

pelo baixo tempo de recalque. A partir do gráfico 14 foi possível avaliar a influência 

dos parâmetros na tensão de falha das peças em ABS. Neste gráfico o nível baixo é 

identificado pelo marcador da esquerda e o nível alto pelo marcador da direita. 

 

 
Gráfico 14 - Influência dos parâmetros com base na tensão de falha média das peças em ABS. 
  

Pôde-se perceber que os parâmetros mais influentes na tensão de falha das 

peças em ABS foram a pressão de recalque e o tempo de recalque, o que pode ser 

comprovado pelos valores das estatísticas F apresentados na tabela 24 pela Análise 

de Variância.  
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Tabela 24 - Análise de Variância para a tensão de falha média do ABS gerada pelo programa MiniTab. 

FATORES DF Seq SS Adj SS Adj MS F P 

Temperatura do molde 1 3,76320 3,76320 3,76320 5,95 0,019 

Pressão de recalque 1 12,66910 12,66910 12,66910 20,04 0,000 

Tempo de recalque 1 7,26960 7,26960 7,26960 11,50 0,002 

Temperatura de injeção 1 5,38680 5,38680 5,38680 8,52 0,006 

Tempo de resfriamento 1 2,67910 2,67910 2,67910 4,24 0,046 

Vazão de água 1 1,79410 1,79410 1,79410 2,84 0,100 

Velocidade de injeção 1 0,23240 0,23240 0,23240 0,37 0,548 

ERRO 40 25,28770 25,28770 0,63220 
  

TOTAL 47 59,08200 
    

S = 0,795105 R-Sq = 57,20% R-Sq (adj) = 49,71% 

 

Com base no gráfico 15 pode-se observar a diferença nos níveis (escala) de 

resistência obtidos para o POM e para o ABS, bem como as diferenças nas 

influências de cada fator. Neste gráfico o nível baixo é identificado pelo marcador da 

esquerda e o nível alto pelo marcador da direita. 

 

 
Gráfico 15 - Comparativo da influência dos parâmetros com base tensão de falha média entre o POM 
(linha contínua) e o ABS (linha tracejada). 
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O gráfico 16 mostra o comparativo entre as tensões médias de falha das 

peças nas melhores condições do POM e do ABS e a tensão de falha das peças em 

PA6/GF/GB moldadas na condição padrão. 

 

 
Gráfico 16 - comparativo da tensão de falha média entre as melhores condições do POM e do ABS e 
a condição padrão da PA6/GF/GB. 
  

Analisando o gráfico 16 nota-se que as peças injetadas em POM 

apresentaram maior resistência média, com valores mais próximos das peças 

injetadas em PA6/GF/GB na condição padrão e superiores daquelas injetadas em 

ABS. Apesar das peças em ABS apresentarem valores relativamente inferiores da 

tensão de falha, as mesmas ainda apresentam coeficientes de segurança aceitáveis 

para a aplicação desejada. 

Li et al (2013) afirmam que os elevados valores de resistência mecânica 

apresentados pelos materiais com cargas são devido a sua distribuição uniforme na 

matriz. Além disso, as fibras aumentam a resistência mecânica e podem transferir as 

tensões de forma eficaz, evitando a concentração em determinados pontos. 
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4.1.3 Modo de falha 

 

O modo de falha e a deformação característica das peças nos diferentes 

materiais (POM, ABS e PA6/GF/GB) submetidas ao ensaio de flexão em 3 pontos 

foram avaliados por fractografia, utilizando a microscopia eletrônica de varredura. 

Esta análise teve como objetivo comparar a superfície de peças seccionadas com a 

superfície de falha de peças moldadas na condição experimental 3 e, a partir disso, 

caracterizar o mecanismo de falha ocorrido. Essa condição foi escolhida devido ao 

fato das peças, tanto em POM, quanto em ABS, terem apresentado os melhores 

resultados no ensaio mecânico quanto à tensão de falha. 

 A figura 11 mostra a deformação sofrida no ensaio de flexão e o perfil de falha 

para a peça moldada em POM. As figuras 12 e 13 mostram as micrografias da 

superfície seccionada e da superfície de falha para este mesmo material. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 11 - Imagens da deformação da peça em POM onde em (a) durante o ensaio e (b) após ensaio 
de flexão. 

 

Ao observar a deformação sofrida pelas peças em POM durante e após o 

ensaio mecânico pode-se notar que houve uma pequena deformação elástica antes 

da fratura no ponto da tensão máxima suportada e também que ocorreu fratura em 

diversos pedaços (estilhaçamento). Esse comportamento indica uma fratura 

tipicamente frágil, característico de polímeros com alto módulo de elasticidade e 

rigidez, o que confirma a teoria discutida por Callister (2002). 
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(a) 

 
(b) 

Figura 12 - Micrografias de peças em POM com ampliação de 100x onde em (a) superfície 
seccionada e (b) superfície de falha. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 13 - Micrografias de peças em POM com ampliação de 3000x onde em (a) superfície 
seccionada (b) superfície de falha. 

 

Com base nas micrografias da superfície seccionada do POM observou-se 

que a matriz polimérica permaneceu uniforme e regular ao longo de toda a 

superfície. Ou seja, não foi evidenciado nenhum tipo de imperfeição além daquelas 

oriundas do processo de corte da amostra.  

No entanto, ao avaliar as micrografias da superfície de falha foi possível notar 

que houve um rompimento intrincado e não uniforme, o qual é característico do 

modo de falha por fratura frágil esperado para este polímero. Também, observou-se 

a presença de microvazios (pequenos furos irregulares). Conforme discutido por 

Callister (2002), isto indica que a partir do ponto de aplicação da tensão houve a 

propagação de trincas ao longo da matriz e também o surgimento de 

microfibrilamento, o qual pode estar associado ao baixo nível de escoamento da 

matriz polimérica no momento da falha. 
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A figura 14 mostra a deformação sofrida no ensaio de flexão e o perfil de falha 

para o ABS. As figuras 15 e 16 mostram as micrografias da superfície seccionada e 

da superfície de falha para este material. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 14 - Imagens da deformação da peça em ABS onde em (a) durante o ensaio e (b) após ensaio 
de flexão. 
 

Foi possível notar que as peças em ABS apresentaram uma significativa 

deformação plástica antes da fratura no ponto de tensão máxima suportada. Esse 

comportamento indica uma fratura dúctil, o que é característico de matrizes de 

poliestireno tenacificadas com fases elastoméricas (i.e. butadieno), como é o caso 

do ABS. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 15 - Micrografias de peças em ABS com ampliação de 100x onde em (a) superfície seccionada 
e (b) superfície de falha. 
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(a) 

 
(b) 

Figura 16 - Micrografias de peças em ABS com ampliação de 3000x onde em (a) superfície 
seccionada e (b) superfície de falha. 

 

Ao avaliar as micrografias da superfície seccionada das peças em ABS pode-

se notar que houve um descolamento uniforme das camadas ao longo da matriz 

polimérica. Já nas micrografias da superfície de falha foi possível perceber que a 

matriz apresentou um caráter uniforme com pequeno grau de formação por 

microfibrilamento. Isto pode estar associado à presença de uma fase tenaz entre as 

matrizes rígidas de estireno e acrilonitrila, o que pode permitir a ocorrência de uma 

falha com características de transição dúctil-frágil. 

A figura 17 mostra a deformação sofrida no ensaio de flexão e o perfil de falha 

das peças moldadas em PA6/GF/GB. As figuras 18 e 19 mostram as micrografias da 

superfície seccionada e da superfície de falha para este material. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 17 - Imagens da deformação da peça em PA6/GF/GB onde em (a) durante o ensaio e (b) após 
ensaio de flexão. 
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Ao observar a imagem do ensaio pode-se notar que as peças em PA6/GF/GB 

apresentaram uma deformação significativa e caracteristicamente elástica no ponto 

da tensão máxima suportada. Esta deformação elástica acentuada pode ser 

atribuída à redução da rigidez da poliamida 6 devido ao alto grau de absorção de 

umidade desse polímero. Segundo Kutz (2002), essa incorporação de umidade na 

matriz ocasiona na redução do módulo de elasticidade do material, pois a água atua 

como um plastificante, facilitando o movimento molecular.  

Ainda, conforme discutido pelos autores, a mudança mais significativa na 

resistência mecânica da PA6 reforçada com fibras de vidro ocorre na temperatura 

ambiente, podendo mudar seu comportamento de frágil, quando recém moldado, à 

dúctil, quando exposto a umidade ambiente (BASF, 2003). 

Embora a PA6 possua estrutura semicristalina e esteja carregada com 

reforços particulados e fibrosos, a redução da rigidez da matriz permitiu que as 

peças apresentassem um comportamento de fratura dúctil. Neste caso, as fibras de 

vidro não contribuíram para a resistência mecânica da peça porque o carregamento 

da força foi perpendicular ao plano de orientação destas. 

 

(a) (b) 

Figura 18 - Micrografias de peças em PA6/GF/GB com ampliação de 100x onde (a) superfície 
seccionada e (b) superfície de falha. 
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(a) 

 
(b) 

Figura 19 - Micrografias de peças em PA6/GF/GB com ampliação de 500x onde (a) superfície 
seccionada e (b) superfície de falha. 
 

Com base nas micrografias da superfície seccionada das peças em 

PA6/GF/GB foi possível distinguir as diferentes cargas presentes na matriz 

polimérica.  

Conforme indicado pelas setas laranjas foi possível notar a orientação das 

fibras de vidro (pequenos pontos brancos) no sentido do fluxo de injeção, ou seja, 

perpendicular ao plano da página, o que está de acordo com os resultados obtidos 

por Bijsterbosch e Gaymans (1995). Também, conforme indicado pelas setas 

vermelhas pôde-se notar a presença das microesferas de vidro seccionadas 

(círculos maiores e irregulares). 

Para as micrografias da superfície de falha foi possível perceber nitidamente a 

presença das microesferas de vidro (setas vermelhas) e das fibras de vidro (setas 

amarelas) dispersas na matriz polimérica. Em relação às microesferas de vidro, as 

mesmas aparecem bem uniformes, garantindo uma característica isotrópica do 

reforço. Já para a matriz de PA6 observa-se a ocorrência de deformação plástica 

localizada, evidenciando um escoamento significativo da matriz polimérica, além de 

um caráter plástico e tenaz da mesma – característico para o material quando 

alcança o grau de saturação de umidade.  

Ao comparar as imagens das duas superfícies (seccionada e de falha) 

observa-se que as microesferas de vidro e as fibras de vidro estão em seu formato 

original nas micrografias da superfície de falha.  

Isto é um indício de que houve um descolamento da interface 

polímero/reforços, podendo indicar um baixo grau de adesão entre as fases após o 

alcance do limite elástico do material, conforme destacado por Li et al (2013). Desta 
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forma, constata-se que não houve ação efetiva desses reforços durante o ensaio 

mecânico no sentido de aplicação do carregamento. 

 

4.1.4 Seleção do material e da condição experimental 

  

Após a realização das análises de estabilidades dimensionais (frontal e 

longitudinal), propriedades mecânicas (elementos finitos e ensaio mecânico) e modo 

de falha, foi realizada a seleção do melhor material e da melhor condição 

experimental através do comparativo dos resultados de cada análise. 

 Visando a seleção do melhor material para a aplicação no processo de 

injeção e com base nas análises realizadas estabeleceu-se o modo de falha e a 

tensão de falha como os fatores mais preponderantes para atender aos requisitos 

funcionais da peça e, em seguida, as análises de estabilidades dimensionais. Isso 

se deve ao fato do POM e do ABS terem apresentado modo de falha e valores de 

tensão de falha, significativamente, diferentes (Tabela 25). 

 

Tabela 25 - Comparativo do modo de falha e da tensão de falha media entre as diferentes condições 
experimentais do POM e do ABS. 

MODO DE FALHA 

 
POM ABS 

MODO DE FALHA frágil dúctil 

TENSÃO DE FALHA (MPa) 

EXPERIMENTOS POM ABS 

Condição 1 45,33 38,58 

Condição 2 44,62 38,63 

Condição 3 47,84 40,63 

Condição 4 47,30 40,19 

Condição 5 47,41 39,13 

Condição 6 47,83 38,51 

Condição 7 45,66 39,90 

Condição 8 45,61 38,23 

 

 Conforme abordado anteriormente, a peça em estudo fica alocada dentro da 

bomba de infusão e é apoiada em 5 molas que se movimentam. Sua finalidade é de 
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apoiar o tubo de silicone, o qual é comprimido e cisalhado pelo mecanismo de 

infusão, para que o medicamento seja infundido no paciente.  

Portanto, ao observar o modo de falha da peça nesses 3 diferentes materiais 

(POM, ABS e PA6/GF/GB) e comparar com a sua funcionalidade na bomba de 

infusão foi possível determinar qual seria o modo de falha que não comprometeria a 

infusão correta do medicamento. Se a peça sofrer algum carregamento maior do que 

possa suportar, é preferível que esta apresente uma fratura frágil e baixa fluência, 

como é o caso do POM. Ou seja, se a peça for moldada em ABS poderá apresentar 

fratura dúctil (sem rompimento) e potencial fluência durante o uso. Isto poderá 

acarretar em uma infusão incorreta, podendo aumentar ou diminuir a vazão do 

medicamento. 

Portanto, com base no mecanismo da falha e nos valores de tensão de falha 

selecionou-se o poliacetal (POM) como o material indicado para aplicação no 

processo de moldagem por injeção para a peça em estudo. A partir da escolha do 

POM, foi necessário fazer a seleção da melhor condição experimental para o 

processo de injeção. A tabela 25 mostra os resultados das diferentes análises 

realizadas com base nas 4 melhores condições do POM baseadas em relação a 

tensão de falha. 

 

Tabela 26 - Resultados das diferentes análises realizadas com base nas 4 melhores condições do 
POM. 

EXPERIMENTOS Cond. 3 Cond. 4 Cond. 5 Cond. 6 

Modo de falha frágil frágil frágil frágil 

Tensão de falha (MPa) 47,84 47,30 47,41 47,83 

Estabilidade frontal (mm) -0,09 -0,11 -0,15 0,25 

Estabilidade longitudinal (mm) 53,50 53,54 53,41 53,25 

 

Dentre essas 4 melhores condições foi necessário avaliar os valores que 

estas apresentaram nas análises de estabilidade dimensional, tendo em vista 

também a seleção da condição que apresentou dimensional mais próximo ao 

especificado no projeto e menor grau de empenamento. Portanto, selecionou-se a 

condição 4 devido ao seu perfil de empenamento mais uniforme e dimensão 

longitudinal mais próxima ao especificado em projeto.  
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No entanto, para a otimização dos resultados encontrados pela condição 4 foi 

realizada uma Análise de Regressão Linear Múltipla para os resultados 

experimentais das peças moldadas em POM com base na tensão de falha e nas 

estabilidades dimensionais (frontal e longitudinal).  

Para isso, foram geradas equações das retas de regressão onde os 

coeficientes de correlação encontrados foram de 88,9% para a tensão de falha, 

94,8% para a estabilidade dimensional frontal e 99,2% para a estabilidade 

dimensional longitudinal. 

 

Equação da reta de regressão da tensão de falha (x): 

 

� = 	�, � + �, ��� � + �, ���  ! + �, ��  " − �, ���� � − �, � �$ % + �, ���� & −

�, ��$� '                (6) 

 

Equação da reta de regressão da estabilidade dimensional frontal (y): 

 

( =  −�, 	 − �, ���� � + �, ��� ! + �, ���� " − �, ���� � + �, ���� % +

�, ���� & + �, ��� '         (7) 

 
Equação da reta de regressão da estabilidade dimensional longitudinal (z): 

 

) =   , $ − �, ��	� � − � ! + �, ��	� " − �, ��� � + �, ���� % + �, ��� & +

�, ���� '             (8) 

 

Onde: 

α: temperatura do molde; 

β: pressão de recalque; 

γ: tempo de recalque; 

δ: temperatura de injeção; 

ε: tempo de resfriamento; 

ϑ: vazão de água do molde; 

ρ: velocidade de injeção. 
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A partir do equilíbrio das 3 equações de regressão e com base na otimização 

do melhor resultado para cada uma das análises, foi possível obter, teoricamente, 

uma condição ideal teórica para o POM que apresentasse valores otimizados em 

relação a condição 4. A tabela 27 ilustra o comparativo dos valores das variáveis de 

processo entre a condição experimental 4 e a condição ideal teórica. 

 

Tabela 27 - Comparativo dos valores das variáveis de processo entre a condição experimental 4 e a 
condição ideal teórica. 

VARIÁVEIS EXPERIMENTAL 4 IDEAL TEÓRICA 

Temperatura do molde (°C) 30 40 

Pressão de recalque (bar) 400 600 

Tempo de recalque (s) 4,0 5,0 

Temperatura de injeção (°C) 220 200 

Tempo de resfriamento (s) 16,0 15,0 

Vazão de água (L/min) 10 10 

Velocidade de injeção (cm³/s) 20 20 

 

Ao observar a tabela 27 pode-se notar que a diferença mais significativa entre 

essas duas condições foi a pressão de recalque, enquanto que para as outras 

variáveis não houve diferente significativa. Isto confirma os melhores valores 

apresentados pelas peças moldadas na condição experimental 4. Por outro lado, 

apesar da pouca diferença entre os valores das variáveis de processo, teoricamente, 

estas influenciam de maneira significativa nos valores de estabilidade dimensional e 

da tensão de falha, os quais são apresentados na tabela 28.   

 

Tabela 28 - Comparativo dos resultados médios obtidos entre a condição experimental 4 e a condição 
ideal teórica, obtida pela Análise de Regressão, para as diferentes análises realizadas. 

ANÁLISES EXPERIMENTAL 4 IDEAL TEÓRICA 

Estabilidade frontal (mm) -0,11 (0,01) 0,00 

Estabilidade longitudinal (mm) 53,54 (0,01) 53,48 

Tensão de falha (MPa) 47,30 (0,36) 48,90 
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4.2 Otimização dos resultados 

 

A otimização dos resultados teve como objetivo avaliar se os resultados 

teóricos obtidos pela Análise de Regressão foram confirmados na prática. Para isso, 

foi produzido um lote de 210 peças em POM com os parâmetros da condição ideal 

teórica e, a partir disso, foram realizadas as mesmas análises anteriores para 

confirmar os resultados obtidos e avaliar a estabilidade do processo e do produto.  

 

4.2.1 Estabilidade dimensional 

 

4.2.1.1 Estabilidade frontal 

 

Através da análise da estabilidade frontal foi possível obter as variações 

dimensionais das peças injetadas em POM na condição otimizada e compará-las 

com aquelas injetadas na condição 4. A análise foi realizada a partir das médias de 

cada um dos 7 pontos de medição das 5 amostras de cada grupo. Através da 

análise estatística dos 3 grupos amostrais da condição otimizada foi possível avaliar 

se houve diferença entre as amostras dos 3 grupos. A tabela 29 mostra a diferença 

de estabilidade frontal média e os valores de desvio padrão encontrados para a 

amostragem dos 3 grupos da condição otimizada. 

 

Tabela 29 - Análise estatística para a estabilidade frontal média dos diferentes grupos da condição 
otimizada. 

EXPERIMENTOS MÉDIA (mm) 

Grupo 1 -0,15 (0,01) 

Grupo 2 -0,15 (0,01) 

Grupo 3 -0,15 (0,01) 

  

Com base nos resultados pode-se notar que as peças moldadas na condição 

otimizada não apresentaram os valores previstos pela teoria. Isso pode estar 

relacionado com posição do ponto de injeção da peça, o qual está localizado em 

uma das extremidades da peça e não permite a manutenção de uma pressão 

constante ao longo de todo o moldado durante a fase de recalque. Este ponto foi 

localizado especificamente para a injeção de um material com fibras de vidro, em 
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razão de sua orientação (WILKINSON ET AL, 2007a). Com base na figura 20 (a) foi 

possível perceber que a localização do ponto de injeção encontra-se na extremidade 

da peça e com base na figura 20 (b) nota-se que essa localização está de acordo 

com a recomendação da localização do ponto de injeção em projeto – na 

extremidade da peça – para um material reforçado com fibras. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 20 - (a) Molde do PRENSOR LF SMART e (b) localização recomendada do ponto de injeção 
para um material reforçado com fibras. 

 

Vale ressaltar que as peças da amostragem dos 3 grupos apresentaram, 

estatisticamente, os mesmos valores médios no inicio, meio e fim do processo, 

indicando que o mesmo comportou-se de maneira constante e estável. O gráfico 17 

ilustra o comparativo do perfil de estabilidade frontal média das peças moldadas na 

condição 4 e na condição otimizada. 



73 
 

 
 

.  

Gráfico 17 - Comparativo da estabilidade frontal média entre a condição experimental 4 e a condição 
otimizada (grupos 1, 2 e 3). 

 

Foi possível perceber que as peças moldadas na condição otimizada também 

apresentaram um perfil diferente daquelas injetadas na condição experimental 4. 

Isso pode ter ocorrido devido a localização do ponto de injeção, conforme discutido 

anteriormente. Também, cabe observar que os valores encontrados próximo ao 

ponto de injeção, correspondentes aos pontos de medição 1 e 2, apresentaram um 

baixo grau de empenamento. Nos demais pontos medidos as peças apresentaram 

um maior grau de empenamento, indicando que a pressão e o tempo de recalque 

não conseguiram atuar na compactação e compensação da contração volumétrica 

ao longo da peça, o que é mais um indicativo da localização incorreta do ponto de 

injeção. Logo, para que os valores das variáveis previstas possam atuar 

efetivamente no processo e para que as peças injetadas na condição otimizada 

apresentem os valores pré-estabelecidos pela condição ideal teórica, uma das 

possibilidades seria a alteração da localização do ponto de injeção através de uma 

simulação de fluxo com o auxílio de ferramentas adequadas. 
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4.2.1.2 Estabilidade longitudinal 

 

 A partir da análise da estabilidade longitudinal foi possível obter os níveis de 

contração médio das peças injetadas na condição otimizada e compará-los com os 

valores da condição experimental 4 e com a condição ideal teórica (Gráfico 18).  

 

 

Gráfico 18 - Comparativo da estabilidade longitudinal média entre a condição experimental 4, a 
condição otimizada e a condição ideal teórica. 

 

Ao avaliar a estabilidade longitudinal foi possível notar que as dimensões das 

peças injetadas na condição otimizada (53,55mm) não apresentaram os valores 

previstos pela teoria. Isso pode ter ocorrido porque os diferentes valores das 

variáveis (pressão e tempo de recalque) que deveriam atuar na estabilidade 

dimensional não foram efetivos devido a incorreta localização do ponto de injeção. 
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4.2.2 Propriedades mecânicas 

 

4.2.2.1 Tensão de falha 

 

A partir da avaliação das propriedades mecânicas pelo ensaio de flexão em 3 

pontos foi possível obter os valores da carga suportada até a falha das peças e, a 

partir disso, obter a tensão de falha das mesmas. Esse ensaio teve como finalidade 

comparar as tensões suportadas pelas peças na condição 4 e na condição 

otimizada, bem como avaliar se os valores foram próximos àqueles previstos pela 

teoria (Gráfico 19).  

 

 

Gráfico 19 - Comparativo da tensão média de falha entre a condição experimental 4, a condição 
otimizada e a condição ideal teórica. 

 

Com base no gráfico 19 percebe-se que as peças moldadas na condição 

otimizada (48,72MPa) apresentaram valores de tensão de falha superiores àquelas 

da condição 4 (47,30MPa) e valores bastante próximos a condição ideal teórica 

(48,90MPa). Isso indica que a Análise de Regressão foi efetiva para a análise de 

tensão de falha, a qual foi considerada como o fator mais preponderante para 

atender aos requisitos funcionais da peça. Esta melhoria no valor da tensão de falha 
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pode estar relacionada ao maior grau de compactação, proveniente do maior tempo 

e pressão de recalque, bem como da possibilidade de refino da microestrutura 

associada à maior temperatura do molde e a menor temperatura do material. 
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5 Conclusões 

  

A partir dos comparativos realizados através das diferentes análises entre os 

materiais POM e ABS e suas diferentes condições experimentais foi possível 

concluir que o POM comportou-se de maneira mais adequada ao processo de 

moldagem por injeção, bem como atendeu aos requisitos mecânicos e dimensionais 

para a aplicabilidade da peça. Dentre as condições experimentais do POM, a 

condição 4 foi a que atingiu os melhores valores para as análises realizadas devido 

ao maior grau de compactação da peça e empacotamento molecular. 

A partir da Análise de Regressão Linear Múltipla foi possível obter os valores 

das variáveis da condição ideal teórica e reproduzi-los na prática. Com base na 

condição ideal teórica foi produzido um lote de 210 peças para avaliar a estabilidade 

do processo de injeção e confirmar a condição otimizada como a mais adequada 

para a moldagem da peça em estudo. A tabela 30 ilustra o comparativo das 

diferentes análises realizadas entre a condição experimental 4, condição ideal 

teórica e condição otimizada. 

 

Tabela 30 - Comparativo dos resultados obtidos pelas diferentes análises entre as diferentes 
condições (experimental 4, ideal teórica e otimizada). 

ANÁLISES EXPERIMENTAL 4 IDEAL TEÓRICA OTIMIZADA 

Estabilidade 

frontal (mm) 
-0,11 (0,01) 0,00 -0,15 (0,01) 

Estabilidade 
longitudinal (mm) 

53,54 (0,01) 53,48 53,55 (0,01) 

Tensão de 

falha (MPa) 
47,30 (0,36) 48,90 48,72 (0,41) 

 

Ao avaliar os resultados obtidos para as diferentes análises realizadas foi 

possível constatar que a condição ideal teórica foi relativamente efetiva na prática. 

No entanto, os valores previstos não foram alcançados experimentalmente para 

todas as variáveis respostas analisadas. Apesar dos valores de estabilidade frontal 

terem sido superiores (apresentando maior grau de empenamento) em relação à 

condição 4, isso não descarta o desempenho da condição otimizada. No entanto, é 

necessário ter atenção quanto às extrapolações de dados em otimizações de 

processo, visto que alguns fatores não envolvidos no procedimento experimental 
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podem tornar-se preponderantes, como por exemplo, o posicionamento do ponto de 

injeção. 

Na análise de estabilidade longitudinal, as peças da condição otimizada 

apresentaram valores melhores que a condição experimental 4, o que indicou uma 

melhor estabilidade e menor contração neste sentido. Também, para a análise da 

tensão de falha, considerada a mais preponderante para atender aos requisitos 

estruturais da peça, a condição otimizada comportou-se melhor que a condição 4 e 

conforme o previsto pela teoria. 

Assim, para que os valores das variáveis previstas possam atuar efetivamente 

no processo e para que as peças injetadas na condição otimizada apresentem os 

valores pré-estabelecidos pela condição ideal teórica, uma das possibilidades seria a 

alteração da localização do ponto de injeção através de uma simulação de fluxo com 

o auxílio de ferramentas adequadas. Porém, a pequena variação dimensional 

encontrada nas análises realizadas não interfere na funcionalidade e aplicação da 

peça em estudo. 

Adicionalmente, foi estimada a economia em relação à eficiência energética 

do processo com a alteração da matéria-prima – de PA6/GF/GB para POM. A tabela 

mostra o comparativo entre as variáveis de processo desses dois materiais. 

 

Tabela 31 - Comparativo das variáveis de processo entre a PA6/GF/GB e o POM. 

VARIÁVEIS PA6/GF/GB POM 

Temperatura de injeção 280°C 220°C 

Temperatura de molde 60°C 40°C 

Secagem da matéria-prima 100°C por 3 horas sem secagem 

 

Com a alteração de matéria-prima de PA6/GF/GB para POM houve uma 

redução do consumo energético e, consequentemente, do custo da peça (de R$ 

0,82 para R$ 0,32). Isso ocorreu em razão das diferenças de temperatura de 

injeção, da temperatura de resfriamento do molde e da secagem da matéria-prima, 

demandando menor consumo energético e gerando redução de custo. 
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